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SZeŠ LANŠKROUN
ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE ŠKOLY

SZeŠ Lanškroun
Vážení přátelé,
uplynulý školní rok byl velice náročný.
Ovlivnilo jej výrazně mnoho událostí. Tou
první byl schválený projekt strategie
Pardubického kraje v oblasti školství. V rámci
tohoto projektu byla naše škola zařazena mezi
perspektivní vzdělávací zařízení našeho
regionu. Toto rozhodnutí zřizovatele je
zárukou existence a rozvoje školy. Chceme
v Lanškrouně v co nejkratší době vybudovat
komplexní
vzdělávací
centrum
pro
zemědělství a venkov. Rozhodující pro
realizaci projektu bude sehnat dostatek
investičních prostředků (řádově v desítkách
milionů Kč). Druhou významnou událostí
v životě školy byla květnová školní inspekce.
Proběhla v náročném předmaturitním období.
Hodnocení školy bylo pozitivní a nebyly
shledány žádné vážné nedostatky.
Školní rok 2005/2006 můžeme nazvat také
rokem integrace do Evropy. Díky realizaci
projektu Leonardo da Vinci mohli naši
studenti i někteří učitelé navštívit slovinskou
zemědělskou školu Novo Město; o jarních prázdninách jsme uskutečnili výměnný pobyt se
studenty dánského gymnázia. Naše škola zajišťovala praxi také slovinským studentům
a poznávací pobyt německým a dánským studentům a učitelům. Úspěšně jsme zorganizovali
jezdecké závody O hliněný pohár a Den zemědělské školy. Chtěl bych poděkovat všem
zaměstnancům, sponzorům, studentům za přípravu a organizaci těchto akcí. Významnou událostí
bylo zapojení naší školy do projektu Maturita nanečisto. Průměrná úspěšnost našich maturantů
byla v rámci škol stejného typu z jednotlivých předmětů mírně podprůměrná (0,2 % až 12,0 %).
Vzhledem k tomu, že se zúčastnilo pouze 2/3 škol v rámci ČR (asi těch lepších), mohli bychom
se v příštím roce pohybovat kolem průměru, což lze hodnotit vzhledem k naší specializaci
celkem dobře. Samozřejmě se musíme poučit z výsledků a lépe naše studenty připravit na státní
maturity, které jsou plánované na rok 2008.
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. 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. Pro tento
obor jsou již vypracované rámcové vzdělávací programy, které se v současné době ověřují.
U oboru Podnikání a služby dochází k výraznému poklesu zájmu o denní studium, naopak
o dálkové studium je veliký zájem. Ostatní zemědělské školy nahrazují úbytek studentů
zemědělských oborů zaváděním jiných oborů zaměřených na životní prostředí a nebo zavádějí
nezemědělské obory, což u většiny z nich vede časem k jejich postupnému zániku.
Školní rok 2005/2006 nebyl z hlediska studijních výsledcích našich žáků nijak vyjímečný. Za
nenormální ale považuji neprospěch šesti studentů IV.C u maturitní zkoušky (25% z celkového
počtu 24 studentů) a zejména neprospěch 4 studentů z předmětu praxe. Stále přetrvává u většiny
našich studentů nepravidelná příprava na vyučování a vysoká absence, která je hlavní příčinou
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horšího prospěchu a předčasných odchodů ze studia. Velkým problémem naší školy jsou
v současné době výrazně nižší počty žáků ve 3. a 4. ročnících. Tento jev se projevuje v nižší
produktivitě práce a hlavně v nižších dotacích do rozpočtu školy a školního statku. Na Den
zemědělské školy navštívili naši školu také vzácní hosté – senátorka L. Műllerová a ministr
R. 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.
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 , 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 308 žáků denního a 23 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 jazyku. Spolupracujeme se školami obdobného typu v Itálii, Francii, Německu,
Rakousku, Slovinsku, Dánsku, Švédsku a Portugalsku. Plánujeme rozšířit o spolupráci s Polskem
a Slovenskem.
Pro zlepšení ekonomické situace provozuje SZeŠ Lanškroun doplňkovou činnost:
-výcvik koní a jezdectví
-výuka a vzdělávání
-pronájem ubytovacích zařízení
-autoškolu
-stravování
Ing. Vlastislav Fiedler, ředitel školy
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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, se kterou řešíme některé
výzkumné úkoly v oblasti vzdělávání.
Každoročně spolupracujeme s Agroekem Žamberk a MZe ČR při pořádání odborných seminářů
a vzdělávání zemědělské veřejnosti.
Jsme cvičnou školou ČZU Praha a máme akreditaci MZe ČR na trvalé vzdělávání základny
resortu.
Jsme členy Asociace pro zemědělský prostor.
Dlouhodobě spolupracujeme s Českou jezdeckou federací při pořádání jezdeckých závodů
a udělování licencí jezdců a cvičitelů.
Ing. Vlastislav Fiedler, ředitel školy
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Školní rok 2005/2006
Počet tříd:
13
Počet žáků
331
Průměrný počet žáků na třídu: 25,46
Průměrný počet žáků na učitele: 11,03
Průměrná docházka žáků v %: 85,6
Počet žáků v oborech:
a) 4 - letý studijní
308
b) 5 - letý dálkový
23
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:
2
Počet žáků, kteří předčasně ukončili studium:
14
Počet žáků, kteří byli ze studia vyloučeni:
Počet žáků, kteří přešli z jiných škol:
3
Procento žáků s 2. a 3 st. z chování:
0,9
Celkový počet neomluvených hodin:
32

Úkoly na školní rok 2006/2007
1) Chceme udržet stávající kapacitu školy na počtu 360 žáků a hlavně zastavit pokles počtu
žáků, který trvá od roku 2004.
2) 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.
3) V plánu máme zahrnuto zlepšení výsledků výchovně vzdělávacího procesu s důrazem na
vynikající studenty; pokusíme se výrazně snížit absenci.
4) Budeme dále rozvíjet mezinárodní spolupráci. Chceme se nadále zapojovat do
mezinárodních grantů pro získání finančních prostředků. Jedná se o rozšíření spolupráce
s Bulhary a Slováky.
5) Velkou pozornost musíme věnovat přípravě na státní maturity. Třídní učitelé 2. ročníků
seznámí studenty s jejich možností volby volitelných předmětů a učitelé ve spolupráci
s metodickými komisemi vypracují osnovy volitelných předmětů pro 4. ročníky.
6) Zcela logicky budeme pokračovat v pořádání výstav, Dnů otevřených dveří SZeŠ,
jezdeckých závodů a v celkové propagaci školy.
7) Plánujeme rozvíjení spolupráce se zemědělskou praxí, pokračovat ve vzdělávání
zemědělců, spolupráci s výzkumem; nadále budeme pořádat odborné semináře.
8) 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.
9) Vybudujeme na školním statku vzorovou kancelář pro zajištění praxe našich studentů.
10) Ve škole zřídíme specializovanou učebnu ekonomie.
11) 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, ředitel školy
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Výuka praxe a praktických činností v odborných předmětech 2005/2006
Naši studenti absolvují během studia v jednotlivých ročnicích různé formy praxí. Mezi základní
patří praxe rozvrhové a učební, kde je plně využíváno zázemí školy a provozů školního statku.
Především střediska chovu koní, kde využívání
v počtu žákohodin vysoko převyšuje pracoviště
chovu dojnic nebo odchovnu telat v areálu školy.
Pro studenty se zaměřením na zemědělský provoz
se snaží škola na osevním postupu ŠS vytvořit
podmínky i pro nácvik mechanizačních praktických
činností podle etap polních prací; zde se mohou
zruční žáci zapojit v linkách společně s traktoristy
školního statku.
Pro odborné blokové a individuální praxe
využíváme osvědčené smluvní pracoviště na
podnicích v působnosti celého Pardubického kraje
i mimo tento region. 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 v následujících chovech
koní. Tradiční jsou praxe v chovu pana Skřivana
v Suché u Litomyšle, u manželů Půlpánových,
hřebčín „Equus Kinský“ v Hradištku nedaleko
Sadské. Milovníci dostihových koní najdou
uspokojení při praxích v dostihových stájích
v Zámrsku u trenérky paní Horákové a v Ostrově u Lanškrouna ve stáji „Zámecký vrch“ u pana
Votavy.
Velký zájem je o praxe v odborné léčebně Luže – Košumberk, kde je možné pod vedením
zkušeného trenéra pana Kopeckého načerpat zkušenosti s využíváním koní pro léčebnou terapii
(hiporehabilitaci a hipoterapii). Nově byl navázán kontakt se stájí pana Bittla, který provozuje
jezdeckou školu a agroturistiku na koních v Semaníně u České Třebové; první praxe proběhly
také v nových provozech – v hřebčíně Napajedla, v Písku a také u rakouského majitele dvora
s odchovem koní Murhof-Jesenec. Jednotlivcům bylo umožněno vykonávat praxe
i v Dostihovém klubu – Petrov nad Desnou, nebo u chovatele a trenéra drezurních disciplín,
našeho absolventa, Jana Budna ze Zádolí, který m.j. zakládal v sedmdesátých letech na naší
škole jezdecký klub.
Slatiňanský provoz Národního hřebčína Kladruby nad Labem je pracovištěm studentů čtvrtého
ročníku. Zde se jeden týden ve školním roce mohou, v rámci individuální praxe, seznámit
s chovem Kladrubského vraníka a s evidencí koní. Nově byla umožněna týdenní prázdinová
praxe přímo v Kladrubech nad Labem.
Studentům, kteří pocházejí z rodin provozujících zemědělskou prvovýrobu, umožňuje škola na
žádost rodičů odborné individuální a prázdninové praxe doma, na rodinných farmách. Tuto
možnost většinou využívají při špičkových pracích (sklizni plodin, setí, orby).
Studující oboru Podnikání a služby získávají cenné zkušenosti s obchodní činností ve školním
bistru v prvním a druhém ročníku studia v rámci týdne individuální praxe, které absolvují pod
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vedení paní učitelky Machové. Škole vyšla vstříc také pobočka Komerční banky, která umožňuje
stáž našim studentům v programu stavebního spoření a dalších aktivit K.B. V posledním ročníku
studia odevzdává každý student písemnou závěrečnou prací zaměřenou na řešení konkrétní
podnikatelské činnosti (podnikatelský záměr), který musí před komisí obhájit.
V tomto výčtu nejsou uvedeny výměnné pobyty a zahraniční praxe, o kterých se píše v jiné části
publikace.
Ing.Jiří Hřebíček, vedoucí učitel praxe

14

Výroční zpráva 2005/2006

Autoškola
V rámci výuky, stanovené osnovami pro obor Agropodnikání, je zařazen do výukového plánu
druhého a třetího ročníku i odborný předmět „Motorová vozidla.“ Zde je hlavní obsahovou částí
výuka pravidel silničního provozu, technika a konstrukce motorových vozidel a zdravotní
příprava. Součástí výuky je i praktická příprava žáků v řízení traktoru ve druhém ročníku (51
studentů v roce 2005/2006) a v řízení osobního automobilu v ročníku třetím (v tomtéž období 39
studentů). Vše je směřováno pro závěrečné zkoušky před zkušebním komisařem a k získání
řidičského oprávnění skupin T (traktor) ve druhém ročníku a skupiny B (osobní automobil) ve
třetím ročníku. Závěrečné zkoušky nejsou
ekonomickou povinností školy a od července
2006 si platí poplatek 700 Kč za celkové
provedení
úkonu
zkoušky
(zkušebního
komisaře) každý žák sám.
Pro zájemce z řad žáků umožní škola za
finanční spoluúčasti i získání řidičského
oprávnění na motocykl, nebo na nákladní
automobil. Jízdy nákladního automobilu
zajišťujeme smluvně. Tato uvedená nabídka
platí nejen pro naše žáky, ale i pro veřejnost za plnou úhradu, kde tyto služby zajišťujeme
v mimopracovní době v rámci hospodářské činnosti (V uvedeném období bylo registrováno 22
kurzů, kterými prošlo 64 osob). Studenti ekonomického oboru Podnikání a služby mohou za
částečnou úlevu využít rovněž těchto služeb. Kromě nových řidičských oprávnění provádíme
i periodické školení řidičů.
K výuce máme vytvořené zázemí na hale praktické výuky, kde je k dispozici i učebna pro
teoretickou přípravu případně i výukové modely a obrazy k výuce konstrukce vozidel.
Pro praktické jízdy má škola k dispozici vlastní traktory Z-7711 a Z-5211 a dva vleky o nosnosti
5 tun, osobní automobily Felicia 1,3 a Fabia 1,2, motocykly Simson S 50, Jawa 350.
Výuku jízd zabezpečují dva stálí učitelé a dva, v případě potřeby, na částečnou výpomoc.
Úsek autoškoly počítá i v následujícím období se svými službami a přes značnou ekonomickou
náročnost je připraven zajistit výukové programy.
Ing. Jiří Hřebíček, vedoucí učitel praxe,
Ing. Jaromír Kubeš, učitel autoškoly

Činnost SRPŠD
Smyslem SRPŠD je účinná a dobrovolná pomoc škole při plnění jejího poslání a koordinace
a sjednocování výchovného působení školy a rodičů. Celoškolský výbor rodičovského sdružení
složený ze zástupců jednotlivých tříd se sešel dvakrát do roka, v termínu konání třídních
schůzek.
Při těchto jednáních byli účastníci seznámeni ředitelem školy s nejnovějšími událostmi ve škole,
s hodnocením klasifikace apod. Zástupci tříd také schválili využití finančních prostředků
vybraných od rodičů například na výplatu mimořádných stipendií a odměn, na příspěvky pro
jednotlivé třídy, na třídní odborné exkurze, na květinové dary studentům 4. ročníků, na knižní
dary pro nejlepší maturanty a pro ty, kteří během čtyřletého studia úspěšně reprezentovali školu
nebo pomáhali při různých školních činnostech.
Ing. Věra Zemanová
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ICT ve školním roce 2005/2006
Zpráva o stavu ICT v letošním školním roce plynule navazuje na zprávu předchozí – tedy
loňskou. Ta končila zmínkou o blýskání na lepší časy ve smyslu financování tzv. „červených
škol“ ze strany SIPVZ. Dotace, která dorazila na školu v závěru minulého školního roku, byla
využita až v podzimních měsících roku 2005/2006.
Podařilo se za pomoci spoluúčasti školy zcela obměnit vybavení v jedné z učeben výpočetní
techniky. Stávající vybavení jsme zčásti vyřadili pro morální zastaralost a zčásti použili na
dovybavení kabinetů učitelů a kluboven na domově mládeže. Pouze dataprojektor bude třeba
doplnit až v dalším roce. Obě učebny jsou tedy v současnosti vybaveny v souladu se standardem
ICT. Jedna učebna je plně vytížena výukou počítačových předmětů, do druhé je umisťována
výuka příležitostných cvičení, praxí a využití volného času studentů.
Počítačová gramotnost vyučujících i studentů zvolna roste a umožňuje spolu se současným
vybavením připravit studenty na masové využití ICT v jejich budoucí praxi a životě. Současné
druhé ročníky čeká v závěru jejich studia také nová státní forma maturity. Ve studijním oboru
Podnikání a služby doporučuje škola jako jeden z volitelných bloků společné části maturitní
zkoušky „Informačně technologický základ,“ jehož náročnost by absolventi našeho
ekonomického oboru měli na závěr svého studia zvládnout. Úspěšné zvládnutí nové formy
maturitních zkoušek předpokládá, že studenti budou schopni nejen prezentovat nabyté poznatky,
ale především provázat informace z různých vyučovacích předmětů a dalších informačních
zdrojů a následně je účelně využít.
V rámci přípravy na výše zmíněné úkoly se v současnosti soustředíme na zkvalitnění výuky
informatických předmětů. Z letošní dotace SIPVZ (2006) se chystáme obnovit a inovovat
především multilicenční softwarové vybavení pro výuku a vybudovat jednu multimediální
učebnu určenou pro výuku různých předmětů s možností kvalitní prezentace z různých datových
nosičů, včetně internetových zdrojů.
Mgr. Emil Fogl

Školská rada
Rozhodnutím Rady Pardubického kraje ze dne 23.6. 2005 byl vydán volební řád školské rady,
který stanovil počet členů rady na tři a upravil přípravy a průběh voleb.
Dne 14. října 2005 proběhla volba členů Školské rady při SZeŠ Lanškroun, Dolní Třešňovec 17.
Jako členové školské rady byli zvoleni:
zástupce pedagogů:
Emil Fogl, fogl@szes-la.cz
Zástupce oprávněných voličů (studentů a jejich zákonných zástupců):
Běla Kobelková, vitejeves@tiscali.cz
Zástupce Pardubického kraje:
Petr Kotěra, petr.kotera@mulanskroun.cz
Školská rada při Střední zemědělské škole Lanškroun, Dolní Třešňovec 17 se v souladu
s ustanovením § 167 odst.7 zákon č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), sešla ke svému prvnímu jednání dne 26. ledna
2006. Na tomto jednání se usnesla na svém jednacím řádu, ze svých členů zvolila předsedu (Emil
Fogl), dohodla se na způsobech komunikace mezi členy a vytyčila si úkoly do příštího jednání.
Mgr. Emil Fogl
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Prevence sociálně-patologických jevů
Také ve školním roce 2005/2006 jsme pracovali na zlepšení prevence sociálně-patologických
jevů na naší škole. Základem činnosti se stal nově vypracovaný program prevence, při jehož
přípravě jsme se snažili vycházet z konkrétních potřeb školy a zahrnout do něho také její
specifika, jako např. výraznou převahu dívek v celkovém počtu studentů školy, dojíždění
z velkých vzdáleností, pobyt na Domově mládeže, odloučení od rodičů, atd.
Pro každý ročník jsme si stanovili určitá témata z oblasti sociálně-patologických jevů ať již
formou besed, přednášek či návštěvami specializovaných pracovišť se s nimi snažíme naše žáky
seznamovat:
Výchovný program preventivních aktivit na školní rok 2005/2006
- kriminalita, šikana, drogy ve škole
- organizace a aktivní účast na dobročinných akcích
- prevence poškozování našeho životního prostředí
2. ročník :
- zdravá sexualita – prevence před pohlavními chorobami
- protidrogová výchova
- organizace Mezinárodního dne boje proti AIDS
- organizace a aktivní účast na dobročinných akcích
- problematika sekt
3. ročník :
- problematika AIDS (beseda s hostem HIV pozitivním)
- organizace a aktivní účast na dobročinných akcích
4. ročník :
- problematika sekt
- žádost o zaměstnání, návštěva pracovního úřadu
- návštěva veletrhu pomaturitního vzdělávání Gaudeamus v Brně
Věříme, že důležitou formou prevence je také dobrá komunikace mezi studenty, pedagogy
a vedením školy. Snažíme se přimět studenty, aby se s námi podělili o své problémy, ať už se
týkají školy, Domova mládeže, rodiny či osobního života. V tomto směru se nám velmi
osvědčila Schránka důvěry umístněna v prostoru školy i nástěnka, kde se snažíme rychle
odpovídat na studentské dotazy. Případné připomínky na práci pedagogů řešíme společně
s vedením školy. Máme také elektronickou podobou Schránky důvěry s názvem SOS.

1. ročník :

Dalšími formami komunikace jsou pravidelná setkání zástupců tříd s vedením školy nazývané
Studentský senát. I zde jsou studentům zodpovídány jejich dotazy a naopak jsou zde
seznamováni s chodem školy a aktivitami, které jsou s tímto spojeny.
Situace na naší škole je stabilizovaná. V letošním školním roce jsme nezaznamenali žádný
vážnější problém z oblasti sociálně-patologických jevů. Řešili jsme pouze menší přestupky,
především ty, které se týkaly kouření a záškoláctví. Došlo také k úpravě školního řádu ve smyslu
zákazu kouření v celém areálu školy.
Úkoly na školní rok 2006/2007:
- zvětšit možnosti volnočasových aktivit studentů na naší škole (kroužky, zájmová činnost
atd.)
- důsledněji kontrolovat zákaz kouření v areálu školy, zlepšit prevenci a informovanost
o škodlivosti kouření
- zlepšovat spolupráci s rodiči a zvýšit jejich informovanost o dění ve škole i prospěchu
a docházce jejich dětí (www stránky školy, možnost kontroly prospěchu a docházky
přes internet, atd.)
Mgr. Pavel Dvořáček
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III. VÝSLEDKY VZDĚLÁVÁNÍ
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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
5.DS
5. ročník
Celkem

Počet
žáků
31
32
31
94
28
24
32
84
20
21
25
66
22
20
24
66
23
23
333

Hodnocení

Chování

Vyznamenání

Prospěl

Neprospěl

Neklasifikován

Sníž. známka

0
2
1
3
0
0
2
2
1
0
0
1
1
4
2
7
2
2
15

26
22
24
72
18
15
25
58
15
18
25
58
17
13
19
49
18
18
255

4
8
3
15
10
9
5
24
4
3
0
7
4
3
3
10
3
3
59

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

1
0
1
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2

Průměrný
prospěch
2,596
2,618
2,415
2,533
2,750
2,539
2,509
2,590
2,511
2,201
2,207
2,288
2,581
2,239
2,295
2,366
2,632
2,632
2,468

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. ročník
5.DS
5. ročník
Celkem
20

Počet
žáků
31
31
32
94
28
23
32
83
20
21
25
66
22
20
24
66
23
23
332

Hodnocení

Chování

Vyznamenání

Prospěl

Neprospěl

Neklasifikován

Sníž. známka

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

27
22
25
74
25
20
26
71
19
16
24
59
21
18
24
63
20
20
287

4
7
1
12
3
3
5
11
0
2
1
3
0
1
0
1
0
0
27

0
0
3
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
2
5

0
0
2
2
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3

Průměrný
prospěch
2,592
2,697
2,378
2,544
2,770
2,547
2,574
2,629
2,562
2,105
2,457
2,381
2,441
2,189
2,383
2,346
2,730
2,730
2,499
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Analýza výchovně vzdělávací činnosti ve školním roce 2005/2006
V minulém školním roce jsme vyučovali 12 tříd denního a 1 třídu dálkového studia. Celkem na
naší škole studovalo 331 žáků, z toho 23 dálkového studia.
Většina žáků bydlí na Domově mládeže (167 studentů); mnoho žáků denně dojíždí. Tento stav
bývá často příčinou větší absence žáků.
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 denního studia se letos přihlásilo ve 3 termínech celkem 84 žáků; přijato
bylo do tří tříd 83 studentů. U dálkového studia konalo přijímací zkoušky 37 uchazečů a přijato
bylo 30. Proti minulému roku došlo k výraznému snížení zájmu o studium oboru Podnikání
a služby na 1. termín. Kvalita uchazečů o studium však zůstává přibližně stejná.
Výuku zajišťovalo 30 stálých a 2 externí učitelé.
Velice úspěšná byla v tomto roce zahraniční spolupráce a zapojení školy do evropských projektů
(Mgr. Janoušková, Ing. Kotyzová, Mgr. 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 O hliněný pohár, který se uskutečnil společně se Dnem
zemědělské školy.
V uplynulém školním roce byla naše škola velmi aktivní i v kulturní, sportovní a společenské
činnosti. Proti minulému školnímu roku bylo menší zapojení studentů do zájmových kroužků,
kdy divadelní a hudební přestaly brzy existovat. 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, ředitel školy
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Výsledky maturitních zkoušek
Výsledky písemné maturitní zkoušky
z jazyka českého a literatury
konané na Střední zemědělské škole Lanškroun 3.4.2006
Témata:
1. Zvířata jsou našimi pomocníky, vítanými společníky, ale mohou také zabíjet (např.
hipoterapie…, ptačí chřipka, bojová plemena psů…).
(Úvaha)
2. „Každý neúspěch člověka naučí, pokud se chce nechat poučit.“ Ch. Dickens
(Volný slohový útvar)
3. Kolik řečí znáš, tolikrát jsi člověkem. T. G. Masaryk
Význam studia cizích jazyků, má osobní zkušenost s jazykovou barierou; existuje ideální
učební metoda? (Volný slohový útvar)
4. Tento člověk se zapsal do českých dějin.
Charakteristika osobnosti, která svým jednáním a vystupováním výrazně ovlivnila
národní povědomí; mimořádná osobnost, která nebude zapomenuta.
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Jana Březinová
studentka 4. B

„Každý neúspěch člověka naučí, pokud se chce nechat poučit.“ Ch. Dickens
(Volný slohový útvar)
Povím všechno! Přísahám, že povím všechno. Vy, prosím, jenom poslouchejte. Poslouchejte
příběh, něco jako scénář k filmu, ve kterém hlavní roli sehrála hvězdná dvojice: život a člověk.
Příběh o společné cestě, která se jednoho dne rozdělila na dvě proudící zcela jiným směrem.
Příběh o tom, jak člověk hledal ztracený život. Happy end? Je mi líto, ale na poslední stránku
tohoto scénáře si budete muset počkat, je teprve rozepsaná.
Na přátele jsem nikdy neměla štěstí. Vždy se ukázalo, že nejsem to, co hledají. I když se hledat
pokoušeli nejčastěji nacházeli v mé peněžence, ale když se zaklapla, šli hledat jinam. „Přátelé“,
kteří o vás stojí jen tehdy, máte-li je kam pozvat a bavíte je. Ti, kdo nechtějí vidět do duše ale
zkoumají jenom povrch. Vidí jenom slečnu ze zámožné rodiny, luxusní oblečení, byt
a neskutečné, zajímavé možnosti. Kdyby se mi jeden z těch přátel podíval do očí, zjistil by, že na
nich nemám klapky a tudíž mě nelze oklamat. Tito přátelé odešli. A přišla ona. Už ani nevím, kde
se vzala, ale i kdybych si náhodou vzpomněla, myslím, že je to nepodstatné. Najednou stála proti
mně, známá přívětivá paní se zvláštním jménem Droga.
Snad se mě ani neptala a už brala za klidu a ve vteřině mi otevřela dveře do světa, který jsem
doposud neznala. Svět, ve kterém mě seznámila s tolika lidmi, kteří ode mne najednou nic
nechtěli. Chtěli se jenom bavit. Byl to svět, do kterého jsem se vydala bok po boku s paní
Drogou. Stala se z ní ta, po níž jsem vždy toužila. Má nejlepší kamarádka. Společně jsme
bloudily světem, kde neexistovalo trápení a starosti. Pouze radost a štěstí. Avšak o tom, že žádné
štěstí netrvá věčně, jsem se dozvěděla příliš brzo. Narazila jsem na hranice toho světa. Tvoří je
vysoké zdi, které na kolena srazí toho, kdo se pokusí z tohoto světa uniknout. Až tehdy, kdy jsem
poprvé tak tvrdě narazila, mi došlo, že něco není v pořádku. Tenkrát mi kamarádka Droga
podala ruku a pomohla mi na nohy. Myslela jsem, že nechce, abych si ublížila, ale její pohled
říkal, že už mě nikdy nechce pustit ven. Tímto začaly neshody mezi námi a postupem času
skončilo kamarádství. Na konci jsme každá stála na opačném poli hřiště. Proti sobě.
Začal boj, ve kterém se doposud odmítám vzdát. Vždy, když se paní Droga vzdálí, pokouším se
přelézt tu neústupnou zeď. Sním o tom, že jednoho dne vylezu až nahoru a odtud jí vítězoslavně
zamávám. Bude to poprvé, kdy já budu stát nad ní a ona nebude mít žádnou moc. Dám sbohem
celému tomu světu, který mi na začátku tolik učaroval, mnoho mě naučil, ale zradili mě tak moc,
jak se to ještě nikomu nepodařilo.
Nevím, kolikrát se to ještě stane, než všechno skončí a já budu opět taková, jakou mě znali.
Skončí rána, kdy s hrůzou nemohu poznat sebe samu. Už nebudou nekonečné minuty před
zrcadlem, pohled do očí někomu, kdo mi je podobný. To čekání, až mi ten někdo vysvětlí, co se
děje. Všechno skončí.
Happy end? Ještě není dopsáno. Záleží na pomoci. Na vás, mami a tati. Můžete mi ještě
jedinkrát podat ruku? Jako už tolikrát, když jsem byla malá a po pádu sedřená kolena tolik
pálila. Můžete mi podat ruku teď, když už jsem vaše velká holka a teď, kdy po pádu nejvíce bolí
navždy poznamenaná duše? Můžete mi, prosím, odpustit?
A prosím, nedívejte se na mě tak…
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Andrea Belešová
studentka 4. B

Zvířata jsou našimi pomocníky, vítanými společníky, ale mohou také zabíjet.
(Úvaha)
„Sedni! Lehni! Zůstaň!“ A muž odchází pryč. Po několika metrech se otáčí a zakřičí do
prostoru: „K noze!“ A pes se vyřítí ze svého místa, celý nadšený, že pán zvolal to konkrétní
slůvko. Doběhne k pánovi a dychtivě mu kouká do očí, přičemž ocas neustále kmitá ze strany na
stranu, a očekává další povel. Ruka muže spadne na psí hlavu, jemně ho pošimrá prsty mezi
ušima a odpoví na psí myšlenky: „Pro dnešek končíme, jdeme domů!“ Společně se vydávají
k domovu v dokonalé harmonii. Člověk a pes. Pes a člověk.
Člověk si už život bez psa nedovede představit. Ale ne vždy byly tyto dva rozlišné druhy v takové
harmonii. Kdy došlo ke zlomu, že pes se přidal k člověku? Nebo snad člověk ke psu? Kdy se ze
dvou potravních konkurentů stali společníci? Datování je velmi složité. Jako u všeho, co se týká
historie. Nikdo není schopen říci přesně, kdy to bylo. Ani, což je možná důležitější, jak se to
stalo. Můžeme se jen dohadovat. Každý má jistě na tuto věc svůj názor. I já…
Pravěcí lovci se vydávají na lov jelena. Jsou vyzbrojeni jen primitivními loveckými zbraněmi.
Jelen na obranu honosí mohutné paroží, velikost a hmotnost. Lovci čekají na nejlepší příležitost,
kdy zaútočit. Jeden špatný pohyb a o kořist přijdou. Nejsou zde však sami. V houští se skrývají
dva páry očí. Vyčkávají. Lidé vyráží vpřed a jediná dobře mířená rána pokládá majestátní zvíře
na zem. Lovci porcují tělo a vítězoslavně si pobrukují. Právě teď vyjdou z houští dva menší vlci,
pohublí, vystrašení. Ale pach krve je silnější než strach. Plíží se pomalu. Neví. Spatří je jeden
z mužů a hodí po nich kus masa. Vlci se bezmyšlenkovitě vrhnou po soustu. A snad tehdy to
začalo. Lovci se vydávají na cestu domů. A za nimi, mlčky, klušou i dva vlci…
Je až k nevíře, že všechna plemena psů mají jednoho společného předka. Totiž vlka. Přijde mi
sice nemyslitelné, že z vlka pochází třeba čivava, ale šlechtění dělá divy. Postupem času, kdy se
„z vlka stal pes“, začal člověk využívat jeho služeb. Výborný čich, síla, výdrž, to vše z něj udělalo
nenahraditelného pomocníka. Nejvhodnějším zaměstnáním se pro ně z počátku stal lov. Využilo
se jejich přirozenosti. Doprovázeli své pány na honech a lovili kořist. Tak jako jejich předek.
Aby nebyly ochuzeny dámy, začali se šlechtit psíci malí, na mazlení, ležící na zdobených
polštářcích.
Šlechta používala psy i na likvidaci vlků z okolí. A tehdy se asi v hlavě zrodil ten nápad. Co
kdybychom vytvořili psí zápasy? Vyšlechtíme psy, kteří budou nezničitelní a krvelační…
Tak na svět přišla plemena typu neapolský mastin, mastif, dogy. Krk jim zdobily ostnaté obojky
a tlamu zuby, které jedním stiskem zlomily člověku ruku. Vznikly arény, kde tito psi bojovali na
život a na smrt.
V dnešní době se stále řeší otázka: Zakázat bojová plemena? Co je vlastně bojové plemeno? Pes,
který byl vyšlechtěn pro zápasy? Nebo pes, který napadne člověka? Stafordšírský teriér. Před
několika lety se o toto plemeno nikdo nezajímal. Až do té doby, kdy došlo k útoku na člověka.
Zvedla se vlna paniky. A plemeno dostalo nálepku „bojové“ plemeno. Najednou se v médiích
začaly objevovat zprávy tohoto typu častěji: „Další stafordšírský teriér napadl člověka! Dva
dobrmani zaútočili na ženu! Ovčák napadl dítě!“ I tato plemena se začala označovat jako
„nebezpečná“. Ale je to opravdu psem?
Samozřejmě každý má svůj názor – odpověď. Podle mě to je v lidech. Jistě, možná výše
vyjmenovaná plemena mají nějaké větší předpoklady, ale je na člověku, aby tomu zabránil. Mít
psa na vodítku, náhubek, výcvik. Jestliže jsem začátečník v chovu psů, nepořídím si „staforda“,
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o kterém vím, že potřebuje tvrdou výchovu. Ale myšlení těchto lidí může být jiné. Pořízením
takového psa si může zvyšovat sebevědomí, naparovat se před sousedy. Ale když pak vidíte, jak
dotyčný téměř vlaje na konci vodítka, když s ním jde po ulici, zamrazí vás.
Možná si to představuji moc jednoduše, nevím, ale trošku si prověřit budoucí majitele by asi
neuškodilo.
Všechny tyto psy využívá i policie. Ale není to jistě proto, že v sobě mají bojovného ducha. Jsou
chytří, oddaní, poslušní a mají chuť pracovat. Zkrátka ideální pracovní pes. Copak můžou za to,
že jejich charakter se nesprávným zacházením snadno zkazí? Je na člověku, jak s ním naloží…
Policejní psi jsou příkladem, že každý pes se dá vychovat. Je zvláštní, jak tito psi dokážou převzít
iniciativu. Sami se dokáží rozhodnout. Ví, co od nich pán vyžaduje. A to vše doplňuje bezmezná
důvěra.
Pro lidi je nepostradatelný psí čich. To, že psy využíváme k „vyčenichání“ drog, min atd. asi už
nikoho nepřekvapí. Psí čich se začíná využívat i v lékařství. Ačkoli se to zdá nemyslitelné, psi
dokáží rozpoznat člověka s rakovinou v počátečním stádiu. Snad rakovinové buňky vydávají
určitý zápach, který psi rozpoznají. Tento pokus je teprve na začátku, ale jistě se brzo začne
uplatňovat v praxi a psi budou zachraňovat další životy.
Ve zdravotnictví je už dlouho zachraňují, ale trošku jiným způsobem. Léčí psychiku. Pomáhají
lidem, kteří ztratili chuť říct, mentálně postiženým a v neposlední řadě nevidomým. Jak to ti psi
dělají? Jak dokáží přenést svou energii do těla člověka? Poznají, co člověka trápí?
Mnoho pokusů ukázalo, že psi dokáží číst myšlenky. Jak je možné, že radostně štěkají u dveří
patnáct minut před naším příchodem? Jak poznají, že se vám něco stalo a jako blázni běhají po
bytě? Telepatie? Věřím, že ano. Nebo možná ne přímo telepatie, ale určitý druh cítění. V jejich
mozku se nikdy nenaučíme číst. Možná je to i dobře. Vždyť, čím by nás po tom překvapovali?
Psi jsou pro lidstvo nepostradatelní. Ať už se jedná o zábavu nebo pracovní vytížení. Ale pozor,
pes je šelma šelmou zůstane. To nikdo nikdy nezmění!

Lukáš Hrdina
student 4. C

„Každý neúspěch člověka naučí, pokud se chce nechat poučit“
Charles Dickens
(Volný slohový útvar)
Když v dobách kritického realismu jeden z nejslavnějších anglických autorů Charles Dickens do
análů zanesl větu, která praví, že KAŽDÝ NEÚSPĚCH ČLOVĚKA NAUČÍ, jistě to nebyla slova
psaná do větru. Přidáme-li obrat POKUD SE CHCE NECHAT POUČIT, získává myšlenka zcela
jiný rozměr.
Po přečtené první části se možná mnozí na okamžik zarazí, ale po přečtení zbytku věty musíme
svorně uznat, že „na tom něco bude.“Však si vzpomeňte, co se vám v životě nepovedlo. A jak jste
se zachovali v totožné situaci postupem času se získanými zkušenostmi právě po tomto
problému? Říká se, že člověk se učí celý život. Ale učí se i ten, který o neúspěchu nepřemýšlí
a nehledá chybu? Proč jsou naše babičky a dědečkové moudřejší než my? Kdo dokáže hledat
chybu v sobě a poučit se z ní, stává se podle mě velkým pánem sebe sama a dokáže řešit složité
životní situace s větším nadhledem než ten, který je rád, že „se z toho vylízal“ a nepřemýšlí nad
tím, kde se stala chyba.
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Velice dobře znám situace, kdy vím, že se něco nepodařilo a snažím se přijít na to, proč se to
nepodařilo. Kde se stala chyba. Takováto situace se stala i člověku, kterého znám nejlépe ze
všech.
Právě stál na prahu dětského světa, který se mu definitivně zavíral. Zbylo mu už jen se ohlédnout
a vykročit do další etapy života. Čekala ho nová kapitola. Čtyři roky na střední škole. Stal se
z něho student s velkým s. Alespoň si tak připadal.
Počáteční obavy ze správného výběru školy opadly a nastal čas udělat ten první krůček. Tolik
důležitý krok. Přicházel s vizitkou jednoho z nejlepších a nejnadějnějších „prváků“, co se
dosažených výsledků na základní škole týče. Čekaly se od něj velké věci a mnozí mu to také
dávali patřičně najevo. Lichotilo mu to.
První týdny a měsíce se nesly ve znamení seznamování se s novými lidmi, novým prostředím
a zcela odlišnými postupy. Spolu s ostatními často slýchával větu: „Uvědomte si, že už nejste na
základní škole.“ Ale vysvětlujte to klukovi, kterému je patnáct let, puberta s ním „mlátí“ ze
strany na stranu, cítí se obrovsky dospělý a žije v iluzi, že se mu nemůže nic stát. A ono se stalo.
Hned od začátku jeho výsledky neodpovídaly jeho schopnostem. Možná za to mohli lidé, ke
kterým nejvíce „přičuchnul“, spolužáci, kteří se navenek tváří, že všechno s noblesou zvládnou,
žádný problém je nevykolejí, jsou obrovsky sebevědomí…Oni to zvládli, já ne!
Z jedniček se stávaly trojky, z dvojek čtyřky, a to člověk, který byl zvyklý na samá vyznamenání
a pochvaly, těžce nese.
Těžce jsem to nesl i já. Jenže na rozdíl od lidí, kteří by v mé situaci dělali vše pro to, aby to
okamžitě napravili, já byl neustále v pohodě a snad jsem čekal na nějaký zázrak. Pomalu jsem si
zvykl na tuto realitu a stále si opakoval, že to nějak zvládnu. Nemohlo to dopadnout jinak.
Ke konci třetího ročníku jsem o pomoc poprosil osobu, která mi postupem času přirostla k srdci
natolik, že ji považuji za součást své rodiny.Poskytla mi pomoc a já se díky ní najednou ocitl
v jiném prostředí, na jiné škole, mezi jinými lidmi.
A mohl jsem začít od začátku.
Otevřelo mi to oči. Najednou už vidím, že nedostanu nic zadarmo, na minulost, ať už kladnou
nebo zápornou, se nehledí. Všechno na čem záleží je to, co předvedeš právě teď. Doufám, že tuto
nabídnutou šanci dovedu až do zdárného konce a smažu tak ve svém nitru tu nepovedenou
minulost. Alespoň částečně. Pro mě to bude obrovské vítězství.
A proč jsem uvedl svůj příběh? Protože můj neúspěch mě naučil, že ze svých chyb se mám poučit,
abych je příště už neopakoval.
Chyby budeme dělat stále, jsme přece jenom lidi, ale důležité je chtít se nechat poučit, protože
každý neúspěch člověka naučí.
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Václav Polák
student 4. C

Tento člověk se zapsal do českých dějin.
(Charakteristika osobnosti, která svým jednáním a vystupováním výrazně ovlivnila národní
povědomí; mimořádná osobnost, která nebude zapomenuta.)
Karel IV. – největší Čech
Karel IV., král český a císař římský. Bezpochyby jedna z největších osobností českých dějin.
Určitě byl právem zvolen jako největší Čech ve stejnojmenné anketě drtivou převahou hlasů.
Zasloužil se o velký rozmach českého státu, pozvedl Čechy na úroveň nejmocnějších států
v tehdejším světě. Za celé období jeho vlády se nekonala ani jediná větší bitva či válka a přesto
dokázal udržet stát celý, nerozdělený. Byl to opravdu velký člověk českých dějin.
Jediný syn českého krále Jana Lucemburského, vlastním jménem Václav (Karel je biřmovací
jméno), neměl snadné dětství. Byl vychováván na francouzském dvoře, kde se naučil celkem pěti
jazykům (jako jeden z mála panovníků), studoval všechny možné obory. Nebyl to však mladík,
který by se rád učil (ostatně jako každý jiný mladý muž). Raději se toulal po lesích, byl velkým
milovníkem žen. Není tedy divu, že jeho otec s ním byl nespokojen a velmi často se spolu hádali
a měli rozepře. Určitě tomu také pomáhal i fakt, že jeho otec byl stále v cizině ve válkách
a bojích a na syna mu nezbýval čas. Možná je to dobře, možná ne, možná také, že by z Václava
nevyrostl onen slavný panovník Karel IV.
Svému otci se Karel podobal opravdu jen fyzickým vzhledem. Jeho otec, stejně jako Karel, byl
urostlý muž, nosil delší vlasy a vousy. Vlastnosti však byly zcela odlišné. Syn Karel, velmi
vzdělaný a mírný člověk, otec Jan, výbušný a energický člověk, někdy až moc nedbal na své
království, nestaral se o ně, bylo mu to jedno, hlavně, když mohl všechno prodat a získal tak
peníze na válku a armádu. Takový Karel rozhodně nebyl. Jak je tedy možné, že se stal syn
takového otce významným panovníkem? Otec o něm často říkal, že to není pravý Lucemburk,
chtěl z něj mít také bezohledného vojáka jako byl on. Možná by se mu to povedlo, ale smrt ho
zastihla dřív, v bitvě. Ještě před smrtí však Karla z bitvy, ve které s ním bojoval, odvolal a poslal
ho domů. Pro nás to byl velmi důležitý rozkaz a můžeme vlastně říci: „Díky Bohu.“
Když nastupoval na trůn, nechtělo se mu moc vládnout. Získal po otci titul českého krále
a římského císaře. Byl svobodný, nezkušený a navíc Evropa byla zmítána stoletou válkou. Ale
věděl, jaká je jeho povinnost jako následníka trůnu a chtě nechtě – se musel postavit svému
osudu tváří v tvář. Čekala ho spousta práce, musel napravit vše, co jeho otec pokazil.
V Čechách byl přijat jako syn svého otce – s nedůvěrou. Avšak Karel si Čechy zamiloval a velice
mu na nich záleželo. Když se vracel z Francie, našel stát v hrozném stavu. Hrady byly zastavené,
země byla zpustošená, lidé se měli špatně. Karel musel tohle všechno upravit, obnovit, protože
pouze tak mohl položit základ stabilnímu státu. A tak začal kupovat zpět hrady a zámky, staral se
o to, aby lidé měli kde žít, měli co jíst a kde pracovat. Postupně si získával český lid, který ho
začínal velmi milovat a jeho oblíbenost rychle rostla.
Prvními velkými činy, jak už uvedl, byly první kroky k rozmachu státu. Všude se budovalo
a stavělo, Karel sám osobně dohlížel na počátky rozvíjejícího se státu. Jeho sídelním městem
byla Praha. O té mu bylo řečeno z proroctví, že Praha bude zničena, proto se rozhodl vystavět
novou Prahu, rozšířit ji, vytvořit velkolepé město, které by bylo skvostem mezi všemi evropskými
městy. Začal budovat Nové město pražské. Dal lidem půdu, kde si mohli postavit své domy
a osvobodil je na určitou dobu od daní. Město rychle rostlo a Karel byl velmi potěšen.
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Do Nového města zval Karel nové mistry a umělce, aby město bylo krásné. Vznikly stavby jako
Karlův most, chrám svatého Víta, vbudoval nové hrady a zámky, hlavně Karlštejn jako úschovna
nových korunovačních klenotů. Protože byl velmi zbožným panovníkem, kladl důraz hlavně na
hradní kapli sv. Kříže, kde jsou slavné fresky mistra Theodorika.
V osobním životě se mu zrovna nevedlo nejlépe, ač by si to zasloužil víc, než kdokoliv jiný.
Celkem čtyřikrát se oženil, všechny manželky ho totiž opustily, zemřely, až na poslední, ta jediná
ho přežila. Asi nejvíce miloval svoji první ženu, princeznu Blanku. Ta mu dala syna Václava,
následníka trůnu. Měl však smůlu, zemřela také. Díky všem sňatkům získal Karel nové území
a dal tak podobu tehdejšímu českému státu, který se jmenoval Země koruny české.
Jestli jsem o Karlovi napsal, že se nepodobal svému otci, totéž mohu napsat o jeho synech,
Václavovi a Zikmundovi. Oba se spíše podobali svému dědovi Janovi. Václav si užíval života,
nezáleželo mu na lidech, Zikmund byl zase spíše válečníkem. Byl snad Karel jediná světlá
výjimka v Lucemburském rodě? Je to zajímavé, že synové takového panovníka nedokázali to, co
on, a zase Karel jako syn panovníka, jak byl jeho otec, dokázal to, co dokázal.
Osobnost Karla IV. Je ze všech pohledů velmi zajímavá. V mládí se nerad učil, přesto je
považován za nejvzdělanějšího panovníka. Vládnout nechtěl, raději se potuloval v přírodě –
a přesto byl velmi dobrým a oblíbeným panovníkem. Byl to ambiciózní a ctižádostivý člověk,
avšak nezáleželo mu na své osobní slávě, nýbrž na slávě jeho státu. Nebyl vůbec takovým typem
člověka, který chce vše jen pro sebe a nikdo jiný ho nezajímá. Právě pro tyto skvělé vlastnosti,
kterými jsou bezpochyby láska, oddanost lidu, skromnost, osobní vznešenost a mnoho dalších, se
z Karla stal největší panovník v Evropě. Však tyto vlastnosti, kterým se vlastně říká vlastnosti
králů, by měl mít každý vládce, vládce i v dnešní době. Pak by nemusely být války a násilí.
Na sklonku života si však Karel uvědomoval stále více nejistou budoucnost státu po své smrti.
Lidé neměli jeho syna Václava příliš v oblibě. Karel věděl, že nebude vždy mír v jeho zemi, věděl,
že Václav nebude tak silným panovníkem, jako byl on. Bohužel se s tím nedalo mnoho dělat.
Přece však raději svěřil vládu Václavovi, protože Zikmund byl prudší povahy a podobal se více
svému dědovi, než otci.
Když Karel umíral, byl s ním celý národ. Všichni lidi ho milovali stejně tak, jako on je. Cítili, že
takový panovník se už neobjeví. Byl osoba, která se rodí jednou za tisíc let. Umíral na Pražském
hradě, při západu slunce u otevřeného okna. Hleděl na Nové město pražské a přemýšlel, co s ním
bude po jeho smrti. Přemýšlel o svém životě a o tom, jak na něj bude pohlížet historie. Po celý
svůj život byl stejný, jeho vlastnosti se nezměnily. Byl čestným a spravedlivým člověkem až do
chvíle, kdy se rozezněly všechny pražské zvony a Karel zemřel.
Karel IV. Byl velkou osobností, který vytvořil nejen stát jako takový, ale hlavně vytvořil český
národ, jeho mentalitu a dobré vlastnosti, které jsou určitě viditelné i přes aktuální politickou
situaci. Výrazně ovlivnil směr, kterým se stát ubíral až do dnešní doby. Dostal se do národního
povědomí tak výrazně, že spoustu lidí ani neví, že to vlastně nebyl ani Čech. A to je velmi
zajímavé a na něm nejkrásnější – bral své postavení jako poslání a nezneužil toho. Dal tak
příklad všem panovníkům a vládcům. Zapsal se do českých srdcí a nikdy nebude zapomenut.
Přál bych si, aby si naši politici to uvědomili a jednali podle něho. Teprve potom by byl naplněn
jeho odkaz a nejvíce by se tak uctila jeho památka.
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Pavel Jílek
student 5. DS

Kolik řečí znáš, tolikrát jsi člověkem. T. G. Masaryk
Význam studia cizích jazyků, má osobní zkušenost s jazykovou barierou; existuje ideální učební
metoda? (Volný slohový útvar)
Každý z nás jistě v životě zažil situaci, kdy si nevystačil se svým mateřským jazykem. A protože
naše generace měla ve škole pouze ruštinu, ke které navíc cítila odpor, tak naše první kontakty
s cizinci podle toho vypadaly. Ještě dnes mám v paměti hodinový výstup s turistou na počátku
devadesátých let, kdy ani přes oboustrannou snahu jsme si neporozuměli. Tento první zážitek mě
naštěstí nezlomil, ale podnítil moji chuť proniknout do anglického jazyka. Dnes, po patnácti
letech mohu říci, že ačkoli to není můj druhý mateřský jazyk a ani nikdy nebude, tak jsem
schopen běžné konverzace nebo čtení novin. Zároveň jsem po celou dobu vnímal změny, jak se
lidé stavěli k cizím jazykům.
Například moje babička se kdysi podivovala, proč se ve svých dvaceti pouštím do něčeho tak
nepraktického, jako je angličtina. Je pravdou, že prvních pár let jsem neměl mnoho příležitostí
nabyté vědomosti ověřovat v praxi, a tak se skutečně mohlo zdát, že je to jen učení pro učení.
Největší změnu do mého života přinesl internet. Najednou nebyl problém číst každý den různé
zprávy ze světa nebo si dopisovat s lidmi z jiných zemí. I pracovně jsem angličtinu začal
používat, což není vždy zábava, ale zase to zjednodušuje život. Mojí nejnovější zkušeností je, že
když do Prahy přijela moje izraelská kamarádka, mohli jsme si celý den povídat, ačkoli naše
mateřské jazyky se odlišují. V tu chvíli poznáte, i když to zní jako fráze, že lidé se od sebe zas tak
mnoho neliší.
Metody učení jsou samostatnou kapitolou. Vyzkoušel jsem mnohé, vždy ale fungovalo neustálé
procvičování. A pravidelnost. Díky tomu nevěřím všem těm báječným reklamám o cizím jazyku
do třech týdnů či učení se ve stavu alfa. Poslech rodilého mluvčího za zvuku hudby způsobil jen
moje usnutí. Tím bych nechtěl snižovat různé alternativní metody, pokud někomu pomohu. Podle
mne se jedná o placebo efekt.
Učení se cizímu jazyku otvírá nové pohledy na věci, které s tím zdánlivě nesouvisí. Zde se také
nabízí možnost polemiky, což pouhé konstatování o prospěšnosti učení nenabídne. Na zeměkouli
je odhadem 5000 jazyků. Číslo se ale velmi liší, zřejmě záleží, jak vymezíme hranice mezi jazyky
a nářečími. Lidé se ale zásadně liší v přístupu k jazykům. První skupina se snaží vše konzervovat,
dává důraz na odlišnost svého vlastního jazyka. Druhá se přizpůsobuje asimilačním tlakům
a přejímá nová slova nebo celý jazyk silnější skupiny v oblasti. Pro ni je jazyk spíše prostředek
k životu než skanzen. Já sám chovám větší sympatie k druhé skupině.
Podívejme se na Afriku. Naprostá většina jazyků je právě na tomto kontinentu. Za všechny
vyberu Nigérii. Má mezi 120 až 150 milióny obyvatel, přesnější čísla přinese první sčítání lidí
v této zemi, které probíhá právě v těchto dnech. Jakoby nestačilo, že zem je rozdělená mezi dvě
velká náboženství, je také rozdělena na 250 etnických skupin a podobně velký počet jazyků.
I když by bylo naivní tvrdit, že veškeré problémy Afriky jsou způsobené jazykovou diverzitou, ale
je těžší se spojit, když máte různé atributy, kterými se odlišujete od svých sousedů. A vlastní jazyk
je jedním z nejdůležitějších, ne-li nejdůležitější. Přestože v Evropě již mnoho malých jazyků
zaniklo, či si zachovalo druhotný význam, tak Evropská unie je stále babylonem jazyků. Můj
osobní názor je, že pro pozitivní vývoj společné Evropy je nutné, aby postupně zanikaly další
jazyky. Naprosto ideálním by byl jazyk jeden, ale to je buď velmi vzdálená budoucnost nebo
utopie.
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Další oblastí, která je s jazyky spjatá, jsou národní obrození, která se odehrála v evropských
zemích v 19. a 20. století. Opět jsem přesvědčen, že se jedná o tragický omyl v dějinách Evropy.
Částečně k těmto procesům dochází i v současnosti. Naprosto nerozumím, co je báječného na
tom, restaurovat zapomenutý jazyk, když většina obyvatel používá jeden z velkých jazyků jako
mateřštinu. To je popis současného Irska.
Pokusím se více popsat tento názor na češtině. V době národního obrození ji znovu vytvářeli lidé,
kteří sami mluvili německy. Jistě, pro velkou část Čechů je představa, že by jejich mateřštinou
byla němčina, nepředstavitelná. Podobný pocit by byl ale nesmyslný, kdyby tomu tak skutečně
bylo. Zkouším odhadnout body, které by oponenti okamžitě namítli. Jako národ bychom
neexistovali. Tomu těžko uvěřit, když existují Rakušané. Navíc, dělení na národy nepřineslo nic
dobrého.
Kdybychom dnes mluvili německy, nemohli bychom si přečíst klasické autory, například Boženu
Němcovou. Napadá mě jedovatá odpověď. Kolik lidí dnes čte klasiky? Navíc i jeden jazyk
podléhá vývoji, takže dnes nerozumíme češtině z 15. století o nic víc než třeba chorvatštině. Další
skupina lidí si němčinu automaticky spojuje s Hitlerem, ale to je nesmysl. Odporné režimy
vznikaly v různých kulturách. Takový Gottwald mluvil stejně jako já a necítím s ním žádnou
spojitost. Připouštím, že tyto názory jsou poněkud polemické a rozhodně bych je neprezentoval
v hospůdce páté cenové skupiny, kde by oponentura mohla být drtivě přesvědčivá.
I přes můj názor na význam jazyků mi nic nebránilo, abych se začal učit finštině, i když je to
jazyk pouhých pěti miliónů lidí. Mám zkrátka rád cizí jazyky, baví mě rozplétat jejich strukturu
a pak jim porozumět. Jen bych si přál, aby to byl kratochvilný koníček, ne prostředek pro
odlišení.
Pokud opět srovnám dnešek s porevoluční dobou, tak musím s potěšením konstatovat, že dnes
mnohem více lidí je schopných použít nějaký dorozumívací jazyk. Zvláště to platí o mladší
generaci. Ve všech evropských zemích, které jsem navštívil, jsem se právě s mladší generací
dorozumíval bez problémů. Jen jedna věc se za těch patnáct let v mém okolí nezměnila. Když
jsem se kdysi snažil dorozumět s oním cizincem, byl jsem jediný v kolektivu spolupracovníků, kdo
zvládal pár slov anglicky. Dnes bych mluvil plynuleji, ale v kanceláři opět sedím s lidmi, kteří by
maximálně zvládli pozdrav. Naděje je i v tom, že jsem stále jeden z nejmladších.
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Maturitní třída 4.A
Třídní učitel:

Mgr. Dvořáček Pavel

Počet žáků celkem:
z toho dívek:
chlapců:

22
18
4

Počty známek

Změny v počtu žáků
ubylo:
0
přibylo:
0

Průměr

Vyučující

1
3
CJL Český jazyk a literatura
1
ANJ Anglický jazyk
NEJ Německý jazyk
BIO Biologie a ekologie
1
PRO Pěstování rostlin
1
CHO Chov zvířat
PR
Praktická zkouška z odborných předmětů 5
3
EP
Ekonomické předměty
6
ZE
Zemědělské předměty

2
7
2
3
1
2
8
2
4

3
6
1
2
2
7
4
5

4
6
2
1
4
1
2
2
5
-

5
2
1
-

2,682
2,600
3,500
3,143
3,286
2,714
2,273
2,933
1,933

CHK Chov koní
MAT Matematika

1
2

2
-

-

-

2,000
1,667

Mgr. Studený Pavel
Mgr. Janoušková Radmila
Mgr. Tkačíková Drahuše
Ing. Urbanová Marie
Ing. Urbanová Marie
Ing. Ježková Alena
Ing. Hřebíček Jiří
Ing. Tmějová Jaromíra
Ing. Ježková Alena,
Ing. Urbanová Marie
Ing. Kotyzová Darie
Mgr. Pravdová Daniela

Předmět

2
1

Celkový průměrný prospěch
Stupeň hodnocení prospěchu

2,55455
prospěl s vyznamenáním
prospěl
neprospěl
nehodnocen

1
18
3
0

31

SZeŠ Lanškroun

Maturitní třída 4.B
Třídní
učitelka:

Předmět
CJL
NEJ
BIO
ANJ
PR
EP
ZE

Mgr. Tkačíková Drahuše

Počet žáků celkem:

22

z toho dívek:
chlapců:

22
0

CHK Chov koní

4

2

32

0
0

Průměr

Vyučující

4
3
2
5

5
-

E
1
-

3,074
2,000
2,000
2,000
1,842
2,368
2,421

5

4

-

-

2,571

Mgr. Tkačíková Drahuše
Mgr. Tkačíková Drahuše
Ing. Urbanová Marie
Mgr. Janoušková Radmila
Ing. Rabas Rudolf
Ing. Zemanová Věra
Ing. Fiedler Vlastislav,
Ing. Rabas Rudolf
Ing. Kotyzová Darie

Celkový průměrný prospěch
Stupeň hodnocení prospěchu

ubylo:
přibylo:

3
3
1
4
8
5

Počty známek

1 2
7 6
Český jazyk a literatura
- 1
Německý jazyk
1 1
Biologie a ekologie
- 1
Anglický jazyk
Praktická zkouška z odborných předmětů 6 10
3 7
Ekonomické předměty
5 5
Zemědělské předměty

Změny v počtu žáků

2,21277
prospěl s vyznamenáním
prospěl
neprospěl
nehodnocen

3
17
1
0
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Maturitní třída 4.C
Třídní
učitelka:

Předmět

Kovaříková Věra

Počet žáků celkem:

24

z toho dívek:
chlapců:

18
6

Počty známek

1
7
CJL Český jazyk a literatura
2
ANJ Anglický jazyk
4
NEJ Německý jazyk
PR
Praktická zkouška z odborných předmětů 6
6
EKP Ekonomika podniku
5
UCT Účetnictví
VYT Výpočetní technika
1
MAT Matematika

2
8
4
1
3
6
6
1

3
3
3
1
8
5
6
1
-

Celkový průměrný prospěch
Stupeň hodnocení prospěchu

4
4
2
2
3
6
6
1
-

5
2
4
1
1
1
-

Změny v počtu žáků
ubylo:
přibylo:

Vyučující

Průměr
2,417
2,455
2,125
2,833
2,583
2,667
4,000
1,500

0
0

Mgr. Studený Pavel
Kovaříková Věra
Mgr. Weiserová Martina
Ing. Tmějová Jaromíra
Ing. Zemanová Věra
Ing. Procházková Hana
Mgr. Fogl Emil
Mgr. Fogl Emil

2,59167
prospěl s vyznamenáním
prospěl
neprospěl
nehodnocen

4
14
6
0
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Maturitní třída 5.DS
Třídní
učitelka:

Předmět

Ing. Tmějová Jaromíra

Počet žáků celkem:

21

z toho dívek:
chlapců:

16
5

Počty známek

1
6
CJL Český jazyk a literatura
1
ANJ Anglický jazyk
3
RJ
Ruský jazyk
VYT Výpočetní technika
2
EKP Ekonomika podniku
PR
Praktická zkouška z odborných předmětů 5
5
UCT Účetnictví

2
5
1
5
2
6
7
4

3
8
1
1
3
8
8
6

Celkový průměrný prospěch
Stupeň hodnocení prospěchu

34

4
2
3
1
5
1
6

5
-

Změny v počtu žáků
ubylo:
přibylo:

0
0

Průměr

Vyučující

2,286
3,000
2,000
2,600
2,762
2,238
2,619

Mgr. Studený Pavel
Mgr. Janoušková Radmila
Kovaříková Věra
Mgr. Emil Fogl
Ing. Tmějová Jaromíra
Ing. Zemanová Věra
Ing. Procházková Hana

2,46667
prospěl s vyznamenáním
prospěl
neprospěl
nehodnocen

3
18
0
0
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Maturita nanečisto 2006
Centrum pro reformu maturit, založené MŠMT, již několik let připravuje a ověřuje maturitní
zkoušky společné pro všechny střední školy ČR s cílem zorganizovat „ostrou“ maturitu v roce
2008 v souladu s novým školským zákonem. Naše škola v listopadu 2005 přihlásila do akce
Maturita nanečisto 2006 všechny tři třídy 4. ročníku na předměty český jazyk, cizí jazyk; žáci si
zvolili mezi matematikou nebo občanským základem. Celkem se přihlásilo 65 žáků a s nimi
5 zadavatelů a 1 komisař pro partnerskou školu.
Po nepříliš kvalitním školení zadavatelů a komisařů v únoru 2006 jsme připravili učitele i žáky
na zkoušky, takže v pondělí 27. března 2006 v určených učebnách s určeným rozmístěním žáků
(maximálně 17 na učebnu) zahajovali určení zadavatelé – společně se svými s kolegy v celé
republice - v 9:00 zkoušku z českého jazyka rozlepením zapečetěných obálek. Na jejich činnost
dohlížel komisař ze SOŠ Letohrad. Zkouška po úvodní instruktáži a vyplnění žákovského
dotazníku trvala 60 minut a žáci při ní do záznamových archů zaškrtávali odpovědi na otázky
z předložených testových sešitů. Zkouška končila kolem 11:00.
Obdobně se postupovalo i další 3 dny s tím, že zkoušky z jazyků byly doplněny o poslechový
subtest, kdy žáci zaškrtávali odpovědi na otázky odposlechnuté z CD-přehrávače; a celá zkouška
trvala 90 minut.
O tom, že vedení školy společnou maturitu nanečisto dobře připravilo a že jednotliví zadavatelé,
ale i žáci, ke zkouškám přistupovali zodpovědně, svědčí ta skutečnost, že krajský inspektor,
který se neočekávaně ve škole objevil ve středu, neshledal na průběhu zkoušek žádnou vadu.
Záznamové archy se po skončení jednotlivých zkoušek okamžitě uložily do obálek
a v přítomnosti komisaře zapečetily a předaly řediteli školy, který zabezpečoval jejich svoz do
maturitního centra k vyhodnocení.
Průzkumem mezi žáky jsme zjistili, že nejlehčí byla zkouška z občanského základu (většina
zkoušených ukončila testování už po 60 minutách z plánovaných 90) a potom z českého jazyka.
V jazycích jim trochu komplikoval testování poslechový subtest, ale nejtěžší vůbec byla zkouška
z matematiky.
Na internetu se kolem 10. května 2006 objevily netrpělivě očekávané výsledky jak celé školy,
tak i jednotlivých žáků v jednotlivých zkouškách. Přehled za školu podává následující tabulka:

Není ještě celostátně dohodnuto, jak se budou výsledky klasifikovat a jaká procentní hranice
bude určená pro úspěšné absolvování zkoušky, ale předpokládá se že 50 % a méně bude známka
nedostatečná. Každý testovaný žák obdrží v roce 2008 své osobní výsledky na individuálním
výpisu poštou. Pro nás ve škole jsou tato čísla zavazující a motivující, jak ještě vylepšit výuku,
abychom se v roce 2008 dostali z podprůměrných čísel alespoň na celostátní průměr.
Ing. Jan Račanský
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Výsledky přijímacího řízení
Na školní rok 2006/2007 se přihlásilo do 1. ročníku 83 uchazečů denního a 37 uchazečů
dálkového studia. Přijímací zkoušky proběhly ve třech kolech. Všichni žáci dělali přijímací
zkoušky z českého jazyka a u oboru Agropodnikání také z přírodopisu, u oboru Podnikání
a služby z matematiky.
Obor
Agropodnikání
Podnikání a služby
Celkem

Přihlášeno
59
24
83

Přijato
59
24
83

Vlivem klesajícího počtu žáků na základních školách bude stále větší problém pro školy zajistit
dostatečný počet kvalitních uchazečů o studium. Musíme lépe propagovat naší školu a hlavně
navázat spolupráci se ZŠ a zemědělskými podniky. V rámci předmětu aplikované ekonomie
znovu obnovit spolupráci se ZŠ, kam naši studenti chodili vyučovat ekonomii. Formou
přednášek, dnů otevřených dveří, členstvím v SJK a podobně, získávat nové žáky ze základních
škol.
Ing. Vlastislav Fiedler, ředitel školy

Výuka aplikované ekonomie
Ve školním roce 2005/2006 se aplikovaná ekonomie vyučovala v oboru Agropodnikání
i Podnikání a služby, tedy ve třídách 3.A, 3.B a 3.C. Žáci obou oborů založili studentské firmy,
z nichž jedna se zabývala prodejem levných jezdeckých potřeb a drobného zboží pro chovatele
koní, druhá provozováním bistra na internátě a třetí pořádáním jednorázových kulturních akcí při
různých příležitostech.
V tomto školním roce se 2 studentky - Veronika Řehořová ze 3.A a Blanka Matějková ze 3.C
zúčastnily Soutěže o nejlepšího studenta aplikované ekonomie, ale nepostoupily mezi
10 nejlepších celorepublikového finále.
Ing. Hana Procházková

Školní bistro
Studenti 1. a 2. ročníku oboru Podnikání a služby stráví v rámci praxe 1 týden ve školním bistru.
Jejich hlavním úkolem je objednávání zboží u jednotlivých dodavatelů, přeceňování zboží
a samotný prodej. Nedílnou součástí je i úklid samotné prodejny a přilehlého skladu. Student
druhého ročníku vykonává funkci vedoucího, současně je mu přidělen student prvního ročníku.
Studenti si vlastně na vlastní kůži vyzkouší, co vše je spojeno s provozem prodejny. Na konci
týdne se vždy provádí předávací inventura, kde se fyzicky přepočítává zboží a provádí se
porovnání skutečného stavu se stavem účetním. V případě, že není zjištěno manko, dostává
student 2. ročníku odměnu (odměna je předávána třídnímu učiteli do třídního fondu a peněžní
prostředky jsou používány pro účely dalšího vzdělávacího procesu).
Ivana Machová
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Dálkové studium
Vzdělávání dospělých probíhá na naší škole také formou dálkového studia, kde se sešli
absolventi učilišť, nedostudovaní ze středních škol i maturanti z jiných oborů.
Od školního roku 2001/2002 absolvovali
1 070 hodin konzultací věnovaných 27
předmětům.V prvním ročníku si vybírali
mezi ruským a německým jazykem, který
studovali společně s anglickým jazykem, od
čtvrtého ročníku si volili už podle plánované
maturity mezi konverzací z ruského jazyka
a výpočetní technikou.
Po pěti letech velkého úsilí a ke konci také
přemáhání dospěli ke kýžené zkoušce –
maturitě.
Celkem prošlo touto třídou od počátku
38 studentů a studentek a maturitu jich
složilo 23. Z nich dvě studentky čeká ze
zdravotních důvodů maturita v září.
Za dobu pětiletého společného soužití, pondělí co pondělí, se mezi nimi vytvořily dobré vztahy,
navázala nová přátelství, udála spousta změn a zvládli vychovat i několik dětí.
Na tuto skupinu studentů se bude mezi učiteli jistě dlouho vzpomínat jako na dobrou partu, která
vydržela dobré i zlé.
Ing. Jaromíra Tmějová, třídní učitelka DS

Rekvalifikační kurz pro soukromé zemědělce
Ve dnech 20. května až 16. září 2005 uspořádala naše škola už druhý běh rekvalifikačního
vzdělávacího programu schváleného ministerstvem zemědělství a určeného pro soukromě
hospodařící zemědělce, zkráceně zvaného rekvalifikační kurz. Cílem kurzu bylo doplnit
zúčastněným osmi zemědělcům základní znalosti v oblastech pěstování rostlin, chovu zvířat,
zemědělské ekonomiky a mechanizace a také z oblasti práva či informatiky. Kurz jsme po
dohodě se zúčastněnými rozdělili na 16 devítihodinových seminářů, které probíhaly formou
výuky nebo konzultací vždy v pátek a v sobotu od května do září s měsíčním přerušením
o prázdninách. Účastníci kurzu museli před závěrečnými zkouškami vypracovat podnikatelský
záměr související s předmětem podnikání jejich vlastního podniku a tento záměr před komisí
obhájit. Kurz pak ukončili závěrečnou zkouškou ze všech uvedených vzdělávacích oblastí
a obdrželi osvědčení o absolvování kurzu.
Jednotlivé semináře vedlo celkem osm učitelů z naší školy a organizačně ho zastřešoval
Ing. Račanský ve spolupráci s ředitelem školy. Všichni vyučující se shodli, že se jim se
soukromými zemědělci velmi dobře pracovalo, protože oni na rozdíl od žáků denního studia jsou
přímo zapojeni ve výrobním procesu a získávané vědomosti okamžitě využívají ke svému
pracovnímu zdokonalení.
Ing. Jan Račanský
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Kombajnérský kurz 2006
O jarních prázdninách od 13. do 17. března 2006 uspořádala naše škola kombajnérský kurz pro
naše studenty a absolventy oboru Agropodnikání. Kurz navazoval na předchozí kurzy, které se
opakovaly vždy po 2 letech a byly určeny pouze pro studenty. Protože si účastníci kurzu musí
platit náklady spojené s organizací výuky a zkoušek, ubývali zájemci o kurz; poslední se
uskutečnil v roce 2002. Do letošního kurzu se přihlásili studenti 3. a 4. ročníku, absolventi
maturitních ročníků 2004 a 2005 a také jeden soukromý zemědělec. Celkem tedy 10 účastníků.
Po dohodě s vedením školy byl organizací kurzu pověřen učitel mechanizace Ing. Račanský.
Škola poskytla zdarma našim současným i bývalým studentům výukové prostory a teoretickou
výuku. Firma Autodoprava Carda Dolní Třešňovec zdarma zapůjčila sklízecí mlátičku DEUTZFAHR Topliner 4080 HTS a za úhradu odbornou práci instruktora pana Fišeru. Zástupci firmy
Agria Brno-Heršpice za úhradu provedli závěrečné proškolení a přezkoušení.
Osnova kurzu vycházela z učebních osnov pro vyučovací předmět Řízení speciálních strojů, byla
však zaměřena jen na sklízecí mlátičky a měla časovou dotaci 40 vyučovacích hodin. Kurz pak
proběhl podle následujícího časového schématu:
13. 3
14. 3
15. 3
16. 3
17. 3

Prezentace, BOZP, konstrukce sklízecí mlátičky Deutz-FAHR Topliner
Příprava sklízecí mlátičky k práci
Jízda a práce se sklízecí mlátičkou
Seřizování a údržba sklízecí mlátičky
Kontrola dokladů, proškolení, BOZP a PO, novinky v oboru

teorie
cvičení
cvičení
cvičení
zkoušky

Období jarních prázdnin v předcházejících letech vždy vyhovovalo, protože bývá škola prázdná
a domov mládeže může zájemcům poskytnout ubytování. Letošní zima však svou nebývalou
sněhovou nadílkou nesmírně kurz zkomplikovala. Problémy nastaly už s přepravou mlátičky do
školy a poté s úklidem několika tun sněhu před cvičnou halou, jinak bychom nebyli schopni
cvičit s mlátičkou jízdy i manipulační a seřizovací úkony. Hromada sněhové nadílky nakupená
vedle haly vyvolala nesmírný údiv členů zkušební komise, kteří v pátek přijeli z Brna, kde už
žádný sníh nebyl.
Účastníci kurzu přistoupili k výuce nesmírně zodpovědně, úzkostlivě dodržovali zásady
bezpečné práce, doslova prolézali sklízecí mlátičku, aby se s ní podrobně seznámili a cvičili do
nejmenších podrobností úkony s mlátičkou, aby byli bez problémů schopni po krátkém zácviku
pracovat s jakoukoliv mlátičkou. Jako učitel mechanizace jsem oceňoval úsilí studentů a jejich
vzájemnou pomoc při poznávání sklízecí mlátičky i jejich snahu o co nejpreciznější provedení
určitého úkonu. Jen jsem litoval, že s takovým přístupem se nesetkávám u žáků denního studia.
Ing. Jan Račanský
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Učební plány studijních oborů vyučovaných na naší škole

Učební plán
studijní obor 64-41-M/001 (42-21-6) Podnikání a služby

Denní studium absolventů základní školy
týdně hodin

33

ročník

1.
cel.hod.

33

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

31

31

28

25

115

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

3

2

3

10

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

4
2

Marketing a management

2

Právo
Účetnictví

3

2

2

2

1

Statistika
Pís.a elektr.komunikace

2

2

2

2

2

2

Informační technologie

2

2

2

2

2

2

2

Základy zemědělské výroby

2

2

1

3

3

9

2

2

2

4

Praxe

2

b) výběrové

2

2

5

8

17

Konverzace ve vol.jazyce

2

2

1

2

7

Finance a úvěr

2

8
6

2
2

2

2

6

4

4

Psychologie

2

2

Volitelný předmět*

2

2

Volitelný předmět**

2

2

* cizí jazyk - možnost volby: anglický jazyk, německý jazyk
Volitelný předmět *: Matematika nebo Informační technologie
Volitelný předmět ** : Veřejná správa nebo Fiktivní firma
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Učební plán
studijní obor 64-41-M/001 (42-21-6) Podnikání a služby

Dálkové studium
220

220

220

220

200

1080

1.

2.

3.

4.

5.

celkem

cel.hod.

cel.hod.

cel.hod.

cel.hod.

cel.hod.

a) základní

220

220

220

190

150

1000

Český jazyk a literatura

20

30

30

30

30

140

První cizí jazyk*

30

30

30

30

30

150

Druhý cizí jazyk **

20

20

20

Dějepis

20

20

Zeměpis

10

10

za rok hodin
ročník
A.Povinné vyučovací předměty

Občanská nauka
20

10

20

30

20

20

100

Matematika

20

Základy přírodních věd

20

20

Základy biologie a ekologie

10

10

Ekonomika

30

Marketing a management

20

60

20

20

20

10

Právo
Účetnictví

20

20

20

30

20

30
20

10

30

20

20

100

20

Statistika

20

20

10

10

60

Informační technologie

20

20

20

60

Základy zemědělské výroby

20

20

0

0

Pís.a elektr.komunikace

b) výběrové

20

120

0

40
30

50

80

Konverzace ve vol.jazyce

20

20

40

Finance a úvěr

10

10

20

20

20

Volitelný předmět*
* cizí jazyk - možnost volby: anglický jazyk, německý jazyk, ruský jazyk
Volitelný předmět *: dle státní maturitní zkoušky
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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

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

* cizí jazyk - možnost volby: anglický jazyk, německý jazyk
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Učební plány ve školním roce 2005/2006

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: část 1.A,1.B,část 2.A,2.B, část 3.A,3.B,část 4.A,4.B

směr: chov koní
školní rok:
2005/2006

Denní studium absolventů základní školy
týdně hodin

33

ročník

1.
cel.hod.

33

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
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

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
** psychologie, konverzace v ANJ,NEJ, seminář z biologie

44

3
3
4

12
12
3
2
2
10
2
8
6
6
5
4
8
8
8
4
4
6
12
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
směr: zemědělský provoz,obchod
a služby, agroturistika

Třídy:část 1.A, 2.A, 3.A,4.A

Denní studium absolventů základní školy
týdně hodin

30

ročník

1.
cel.hod.

z toho
cv.

cel.hod.

33

33

2.

3.
z toho cv.

cel.hod.

32
4.
z toho
cv.

cel.hod.

z toho cv.

A. Povinné vyučovací předměty
a) základní

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

3
3
2
2
3
2
2
4
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
0,5
1,5

4
4
4

1
2
1

4
4
4

1
2
1

4

b) výběrové

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

2
2
2
3

1

2
2

1
2
2

* cizí jazyk - možnost volby: Anglický jazyk, Německý jazyk
** psychologie, konverzace v ANJ,NEJ, seminář z biologie
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Učební plán
studijní obor 64 - 41 - M / 001 P o d n i k á n í a s l u ž b y
třídy: 1.C,2.C,3.C

Denní studium absolventů základní školy
týdně hodin

školní rok: 2005/2006

33

ročník

33
1.

cel.hod.

33

2.
z toho
cv.

cel.hod.

3.
z toho
cv.

cel.hod.

0

99

4.

cel.

z toho
cv.

A.Povinné vyučovací předměty
a) základní

3

3

3

9

První Cizí jazyk *

3

3

3

9

Druhý Cizí jazyk *

2

2

2

6

Dějepis

2

1

Zeměpis

2

Občanská nauka

1

1
2

Matematika

3

2

Základy přírodních věd

2

2

Základy biologie a ekologie

2

Tělesná výchova

2

2

2

Ekonomika

2

3

2

2

1

Marketing a management

2

Právo
Účetnictví
Písemná a elektronická
komunikace
Informační technologie

2

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Základy zemědělské výroby
Praxe

2

2

2

2

2

2

b) výběrové
Konverzace ve volitelném jazyce

1

Estetická výchova

1

Rétorika

1

1

1

2
2
7
4
2
6
7
3

6
6
6
4
6

2

1
2

Psychologie

2
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3

1

Finance a úvěr
* cizí jazyk - možnost volby: Anglický jazyk, Německý jazyk

2

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

Český jazyk a literatura

Výroční zpráva 2005/2006

Učební plán
studijní obor 64 - 41 - M P o d n i k á n í a s l u ž b y
Třídy: 4.C

zaměření: podnikání

Denní studium absolventů základní školy

školní rok: 2005/2006

týdně hodin

0

0

0

33

ročník

1.

2.

3.

4.

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

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

cel.hod.

33
celkem
z toho
cv.

3
3
2

1
2

3
2
2
1
2
2
2
2

2

2

2
2

3
3
2
0
0
0
1
2
0
0
3
2
2
0
1
2
2
2
2
0
0
2
0
0
0
2
2
0

2
2

2
2

2
2

2

2

2
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Pedagogičtí pracovníci

--------------------------------------------------------------------------Jméno
Aprobace
-----------------------------------------------------------------------------------------------Ing. Fiedler Vlastislav
Ing. Coufal Josef
Mgr. Dvořáček Pavel
Ing. Filipčíková Miluše
Mgr. Fogl Emil
Ing. Hřebíček Jiří
Ing. Hél Jaroslav
Ing. Hylena Josef
Ing. Chládková Adéla
Mgr. Chrobáková Lenka
Mgr. Janoušková Radmila
Ing. Ježková Alena
Ing. Kotyzová Darie
Kovaříková Věra
Ing. Kubeš Jaromír
Machová Ivana
Mgr.Opletalová Irena
Patočková Pavla
Mgr.Pravdová Daniela
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
Paďour Zdeněk
Šrůtek Jaroslav

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

Externisté
Ing. Fiala Antonín
Novotný Ladislav

pěstování rostlin
jezdectví
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1.řada zleva
Ing. Miluše Filipčíková, Ing. Josef Coufal, Ing. Vlastislav Fiedler, Ing. Jiří Hřebíček, Mgr. Irena
Opletalová, Mgr. Emil Fogl
2. řada zleva
Věra Kovaříková, Ing. Jan Račanský, Ing. Rudolf Rabas, Mgr. Radmila Janoušková,
Mgr. Martina Weiserová, Ing. Hana Procházková, Ivana Machová, Mgr. Lenka Tejklová,
Ing. Hana Stehlíková, Ing. Jaromíra Tmějová, Mgr. Pavel Studený
3. řada zleva
Jaroslav Šrůtek, Mgr. Pavel Dvořáček, Ing. Adéla Chládková, Mgr. Drahuše Tkačíková,
Ing. Marie Urbanová, Mgr. Daniela Pravdová, Mgr. Lenka Chrobáková, Ing. Věra Zemanová

51

SZeŠ Lanškroun

Technicko-hospodářští pracovníci
Ing. Adam Richard
Dajč Jaroslav
Kukulová Milada
Šenkýřová Jana

zástupce ředitele pro ekonomickou činnost do 31. 12. 2005
zástupce ředitele pro ekonomickou činnost od 2. 1. 2006
účetní
administrativní pracovnice

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

správce majetku a údržbář od 2. 1. 2006
školnice

do 28. 2. 2006

Pracovníci školní jídelny
Mačátová Dana
Horský Lubomír
Maršálková Božena
Michálková Melánie
Šilarová Jitka
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Domov mládeže
Melnyk Bohdan
Šimková Kateřina
Kubátová Lidmila
Miřejovský Jiří
Pekařová Ivana
Vaníčková Miluše
Hantlová Ludmila

vedoucí vychovatel

zleva
Melnyk Bohdan, Miřejovský Jiří, Kubátová Lidmila, Vaníčková Miluše, Šimková Kateřina
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VI. DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ
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Na zkušené ve Skandinávii
Ve dnech 26. 2 – 4. 3. 2006 jsme navštívily švédské město
Karlstad, kde jsme se účastnily mezinárodního semináře
pořádaného v rámci EU programu Mládež. Význam tohoto
setkání nespočíval pouze v prezentaci evropských
vzdělávacích projektů a navazování nových kontaktů. Jeho
myšlenka byla daleko hlubší, což je už patrno z jeho názvu
Pathfinder (česky průzkumník). Účastníci si předávali své
cenné osobní zkušenosti z práce s mládeží; přednášeli
o hledání cesty k mladým lidem a snaze pomoci jim najít
sebe sama.
Velice zkušení pedagogové se dělili o své nápady
a intenzivně jednali o současných ožehavých problémech
teenagerů a o oblasti trávení volného času s důrazem na
prevenci. Zde se nabízí skvělá příležitost, jak předejít
nevhodnému a sebedestruktivnímu chování mladých lidí.
Součástí semináře byla i návštěva dvou mládežnických
klubů (dívčí klub Alvan a Uno). Obě střediska byla
špičkově vybavená – jejich součástí bylo např. nahrávací
studio, baletní sál; členky klubu mohly využít i hudební
nástroje, šicí stroje apod.
Výsledkem semináře nebyly pouze nové zkušenosti a poznatky, ale i nové kontakty
a naplánované výměny studentů (např. se švédským dívčím klubem Alvan).
Mgr. Radmila Janoušková a Mgr. Lenka Tejklová

Vzdělávání v rámci německého jazyka
1. Příprava na státní maturitu
Na podzim 2005 jsem se zúčastnila jednodenního semináře Psaní a jeho rozvoj, který vedla
lektorka Opavské univerzity PhDr. Jana Nálepová. Seminář se zaměřoval zejména na písemnou
část maturitní zkoušky a hodnocení chyb. Pro lepší zprostředkování německy mluvících zemí ve
vyučování mě v semináři o Německu seznámil 20. 4. 2006 s jeho aktuálními problémy
pan Dietrich Junge. Díky paní Friderike Komarek z Goethe-Institutu Praha jsem se 30. 3. 2006
na semináři „Jak učit němčinu v němčině“ dozvěděla různé didaktické metody pro lepší osvojení
gramatiky bez použití mateřského jazyka.
2. Internetový kurs „Multimedia Führerschein“
Od 15.10. 2005 - 30.4. 2006 jsem měla možnost se zúčastnit internetového kursu pro učitele
němčiny z celé Evropy. Kurs byl pořádán Goethe-Institutem v Budapešti. Během tohoto období
jsem zvládla šest modulů, pomocí kterých mohu intenzivně využívat německý jazyk ve
vyučování na internetu. V 60 hodinách samostatné práce jsem spolupracovala s učiteli po celém
světě a byla jsem řízena webtutorem. Nejvíce si cením využití modulů Zeměpis na internetu,
Internetových projektů a možnosti zorganizování spolupráce na konkrétním tématu se zahraniční
třídou díky výměně e-mailů.
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3. Účast na zahraničních kursech
Jsem rovněž ráda, že se již podruhé mohu zúčastnit zahraničního odborného semináře „Am
Dachgarten Europas“ (3.7.-14.7. 2006) v rakouském Innsbrucku. Získala jsem na něho finanční
grant od Národní agentury Socrates v Praze. Kurs se bude zaměřovat na poznání života
v Rakousku na příkladu spolkové země Tyrolska. Samozřejmě budou témata během semináře
zasazena do vyučování pomocí bohatých didaktických metod. Velmi se těším na výměnu
zkušeností se svými kolegy z celého světa. Myslím si také, že návštěva německy-mluvících zemí
je nejlepší metodou, jak předat své zkušenosti svým studentům ve škole.
Mgr. Martina Weiserová

Seminář Problematika rozvojových zemí
V říjnu 2005 jsem se zúčastnila jednodenního zeměpisného semináře na téma „Problematika
rozvojových zemí“ pořádaného agenturou Descartes v Olomouci. Přednášejícím byl Mgr. Robert
Stojanov. Nejprve nás seznámil s definicí a klasifikacemi chudoby, jejími příčinami a následky.
Pokračoval možnostmi řešení chudoby v rozvojových zemích, kterými nejsou pouze humanitární
akce prezentované médii. Současná humanitární spolupráce jde cestou dlouhodobé
a systematické práce.
Celý seminář Mgr. Stojanova byl velice profesionální a promyšlený. Přednášející dokázal spojit
teorii s řadou i osobních praktických zkušeností z několikaměsíčních pobytů v zahraničí a práce
v humanitárních organizacích. Velice jsem ocenila propojení geografických, ekonomických
a sociálních dat, se kterými v průběhu přednášky pracoval.
Mgr. Daniela Pravdová

Seminář o bezorebném setí dne 5. října 2005 na MZLU Brno
Pan Dreyer, spolumajitel agilní německé firmy Amazone, nás seznámil s historií vzniku rodinné
firmy a s jejím současným výrobním sortimentem. Poté zástupce firmy AMAZONE, pan Kleine,
nám přednášel o výhodách bezorebného setí a nevýhodách orby a zdůraznil, které mechanizační
prostředky nám může jejich firma dodat pro bezorebné setí.
Nejzajímavější pro mě bylo setkání s našimi absolventkami, které mají při studiu největší
problémy s chemií a matematikou. Také je vyvádí z míry naprostý nezájem pracovníků školy
o jejich problémy – např. někdy v rozvrhu nemají ani čas na oběd, nikdo jim neporadí
s ubytováním, nebo že v pátek končí v 16.00 hodin a nikoho nezajímá, jak se večer dostanou
domů.
Ing. Jan Račanský

Seminář Slunce ve školách dne 10. listopadu 2005 v Hradci Králové
Seznámili jsme se, ve kterých školách mají nainstalované kolektory a kde jsou výsledky
sledování jejich činnosti zveřejňovány na Internetu. Podrobně jsme se seznámili s různými
způsoby vytápění domů a ohřevu teplé užitkové vody a s principy, přednostmi i nedostatky
solárního fototermického ohřevu vody.
Byly nám představeny principy a možnosti využití fotovoltaiky při výrobě elektrické energie pro
vlastní spotřebu či při dodávání do veřejné rozvodné sítě.
Lektoři nás uvedli do možností využití všech obnovitelných zdrojů energie ve světě, v EU i v ČR
a vyzvali nás ke zvyšování vzdělanosti svých žáků a případně i veřejnosti v oblasti získávání
energie z přírodních obnovitelných zdrojů.
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Podrobně jsme byli seznámeni s možnostmi, jak žádat o finanční podporu při výstavbě solárních
systémů na svých školách. Můj závěr je takový, že se kolem instalace obou solárních systémů
musí zvládnout taková úřední šikana, že jakéhokoliv zájemce opustí o instalaci zájem!
Ing. Jan Račanský

Výstava Techagro 2006 dne 4. dubna 2006 na výstavišti v Brně
Výstavu jsem letos prohlédl jen zběžně, protože jsem se musel věnovat soutěži zemědělských
škol v jízdě zručnosti s traktorem. Celkově jsem výstavu zhodnotil jako rozsáhlou, ale bez
výraznějších novinek a zaměřenou hodně komerčně. Zaujala mě předváděcí show s traktory
Fastrac a manipulátory JCB předváděná firmou TOKO Rudice u Luhačovic.
Ing. Jan Račanský

Seminář eTwinning
Ve dnech 23. – 25. 8. 2006 jsme se zúčastnily semináře, pořádaného Národním podpůrným
střediskem pro eTwinning v ČR ve spolupráci se školami ZŠ Komenského, ZŠ V Domcích
a SOŠ Trutnov. Tato vzdělávací aktivita pro učitele
s názvem Letní dílna eTwinning měla za úkol poskytnout
účastníkům nejen základní informace o tomto programu,
jeho cílech a tématech, ale nabídla jim i možnost připravit
se na realizaci vlastního projektu pro nastávající školní rok.
Učitelé si mohli prakticky vyzkoušet navázání kontaktu s
partnerskou školou a vytvořit mezinárodní projekt formou
modelové aktivity, pracovat při jeho realizaci s ICT
(komunikace po Internetu, blog, forum, multimedia,
pracovní portál Twinspace). Účastníci měli možnost
vzájemné inspirace, seznámili se s metodikou projektového vyučování i tím, jak svou práci
propagovat a prezentovat.
Letní dílna eTwinning byla hodnocena velice pozitivně všemi účastníky a my si jenom přejeme,
aby takových přínosných seminářů bylo co nejvíce. Touto cestou ještě jednou děkujeme všem,
kteří se na pořádání celé akce podíleli.
Mgr. Lenka Tejklová a Mgr. Radmila Janoušková

Škola učitelů informatiky
Kurs probíhá v Lipnici nad Sázavou jako intenzívní dvoutýdenní internátní školení pro učitele
informatiky na středních školách. Škola získala pro léta 2006-2008 akreditaci v rámci Dalšího
vzdělávání pedagogických pracovníků - DVPP - pod číslem 3910/2006-25-90.
Cílem školy je doplnit, resp. zčásti nahradit středoškolským učitelům vysokoškolské studium
informatiky a především seznámit je s novými partiemi tohoto rychle se rozvíjejícího oboru. Na
rozdíl od jiných školení nevychází náplň školy jen z toho, co by měli umět žáci, ale pomáhá
učiteli získat celkový přehled o oboru a tendencích jeho vývoje i praktické zkušenosti ze
samostatné práce.
Forma dvoutýdenního intenzivního internátního kursu na relativně nepřístupném místě se
ukázala jako velmi účinná, protože umožňuje dokonalé soustředění jak účastníků, tak lektorů.
Účastníci tak mohou získat daleko větší hloubku znalostí i lepší pracovní návyky, než jaké jim
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mohou poskytnout krátkodobá školení. Nezanedbatelným přínosem pro účastníky je i navázání
osobních kontaktů s kolegy z celé republiky i s odborníky v oboru.
Přednášky, semináře i praktická cvičení na Škole vedou zkušení pracovníci Matematickofyzikální fakulty i odborníci "z praxe". Účastníci kursu dostanou učební materiály (v písemné
formě i programy ke zkopírování), některé z nich jsou připravené speciálně pro tento kurs.
Na Škole bývají instalovány tři počítačové laboratoře, vybavené počítači Pentium s 17" LCD
monitory pracujícími v síti. Laboratoře slouží jak pro praktická cvičení, tak pro samostatnou
práci účastníků kursu. Kromě toho je po celou dobu kursu účastníkům k dispozici rozsáhlá
knihovna příruček a manuálů. Od účastníků školy se předpokládá především zájem o obor, chuť
a schopnost k intenzívní práci.
Zlepšení situace v zabezpečení škol výpočetní technikou a programy jen podtrhlo důležitost
kvalitní přípravy učitelů i jejich systematického dalšího vzdělávání. O úrovni vyučování na škole
rozhoduje v konečné instanci vždy učitel. I když je "na trhu" velmi mnoho různých
"počítačových školení", nemají často potřebnou úroveň nebo nejsou svým zaměřením pro učitele
informatiky příliš vhodná. Podstatným problémem bývá také jejich pro školy vysoká cena. Škola
učitelů informatiky je v tomto ohledu jedinečným a chvályhodným počinem pracovníků
Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy, kteří toto školení připravují v neziskové
podobě (Náklady včetně stravy, ubytování a studijních materiálů jsou 7500 Kč a lze je hradit
z dotace SIPVZ).
Při výběru kursů pro učitele informatiky je třeba rozlišovat mezi obecně platnými principy
oboru, které nezastarávají tak rychle, a pouhou dovedností ovládat několik konkrétních
programů, které mohou rychle vyjít z módy. Nedostatky v základech oboru nelze napravit ani
jinak kvalitními školeními o konkrétních programech. Na nich získávají účastníci odpověď
pouze na otázku JAK dosáhnout toho či onoho efektu. Učitel, jehož odborná autorita se zakládá
jen na takových vědomostech a nedokáže se v oboru orientovat, nemá dříve či později svým
žákům co předat.
Znalost základů oboru dává odpověď na otázky: PROČ se
to či ono dělá tak a ne jinak, případně jak jinak by se stejná
úloha dala také řešit a v čem by jiný přístup byl přínosem
a v čem by byl horší. Umožňuje učiteli získat nadhled
i vlastní názor na vyučovaný obor. To je pro kvalitní výuku
daleko důležitější než detailní znalosti technického rázu.
Získat vlastní názor na obor však nelze pouhým čtením
knih nebo jen docházkou na přednášky, ten se musí získat
vlastní aktivní prací. Internátní forma školení a izolace
účastníků i lektorů od každodenních problémů umožní
účastníkům školy získat v relativně krátké době solidní znalosti oboru. Stejných výsledků nelze
dosáhnout sérií několika samostatných krátkých školení. Proto považujeme internátní formu
v izolovaném prostředí za nenahraditelnou.
I když se za více než deset let konání Školy učitelů informatiky změnilo mnohé - především
informatika sama - ukázalo se, že na základním přístupu se nemusí měnit mnoho. Především se
ustálily některé formy výuky. Jejich největší výhodou je možnost velmi pružně reagovat na
odbornou úroveň i zájmy účastníků toho kterého běhu Školy.
S využitím materiálů kabinetu software a výuky informatiky MFF UK
Mgr. Emil Fogl
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1. Domov mládeže
Domov mládeže při SZeŠ Lanškroun je školské zařízení, které zabezpečuje žákům ubytování
a mimoškolní výchovu. DM vytváří vhodné podmínky pro studium a pro využití volného času.
Spolu se školou a rodinou pečuje o žáky tak, aby z nich vyrůstali uvědomělí a vzdělaní lidé.
O výchovu a bezproblémový chod domova mládeže pečuje šest pedagogických pracovníků
a čtyři provozní zaměstnanci.
Domov mládeže SZeŠ se nachází na okraji města u výpadové silnice na Českou Třebovou
a Svitavy v jediné pětipodlažní budově (za čerpací stanicí Agrochem). Maximální ubytovací
kapacita činí 200 míst v pokojích hotelového typu. Toalety a koupelny jsou součástí každého
pokoje. Studenti na DM jsou rozděleni na jednotlivých podlažích podle ročníku a pohlaví. Na
každém podlaží se také nachází kuchyňka s klubovnou, které jsou plně k dispozici našim
studentům. Na DM také fungují zájmové kroužky, které pokrývají volnočasové aktivity našich
studentů. Jmenujme například kroužek: jezdecký, internetový, keramický a tenisový.
Výchovný program domova mládeže
Koncepce výchovné činnosti v domově mládeže je nástrojem, prostředkem řízení a organizace
výchovné práce vychovatelů. Umožňuje vychovatelům systematicky plánovat a organizovat
výchovný proces, vytyčuje cíle výchovné práce a stanovuje podmínky v nichž se výchova
uskutečňuje. Podle věkových zvláštností studentů je program členěn do dvou etap:
1) V první etapě (žáci ve věku 15 a 16 let) se usiluje o adaptaci na život v domově mládeže
a na nové podmínky středoškolského studia.
Sem patří:
a) Zvládnutí odloučenosti dítěte od rodiny – utváření vztahů „náhradního rodinného
prostředí“
• odstraňování, potlačování stresujících faktorů souvisejících se zásadní změnou
prostředí a životního rytmu
• navození přívětivého klimatu ve vztazích student – vychovatel (vlídná důslednost
vychovatele)
• vytváření návyků sebeobsluhy a vlastní odpovědnosti za plnění povinnosti 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 a na pokoji)
• zvládnutí osobní svobody při nakládání se svým volným časem
b) Pozitivní řešení sociálních situací a zvládnutí vztahů s vrstevnickým okolím
• utváření příznivých sociálních vztahů student-spolubydlící, student-ostatnístudenti ve
výchovné skupině spolužáci
• zvládnutí sociálního kontaktu s opačným pohlavím
• zvládnutí sociálního kontaktu s prostředím v němž ce projevují prvky asociálnosti
nebo společenské nebezpečnosti
c) Postupné uznání důležitosti a nutnosti zásad života ve společném ubytovacím zařízení
• seznámení se a respektování požadavků obsažených ve Vnitřním řádu DM
• chápání pravidel vnitřního života DM jako ochranu osobních práv a svobod,
prostředek výchovy k toleranci, odpovědnosti a schopnosti nést následky svých činů
• respektování potřeb ostatních spolubydlících a utváření vlastního efektivního modelu
pracovního dne
• pochopení úlohy vychovatele na DM
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2) Ve druhé etapě (žáci ve věku 17, 18 let, případně starší) směřuje výchovné úsilí vychovatelů
k přípravě studentů na svět dospělých, sociální komunikaci a kooperaci. Fixování pozitivní
hodnotové orientace v oblasti samostatného rozhodování o vlastním životě a postupné
přebírání stále větší zodpovědnosti za vlastní osud.
a) Prohlubování sociálních dovedností a návyků
• stabilita a nekonfliktnost ve vztazích se spolubydlícími i dalšími ubytovanými
studenty na DM
• vyrovnání se s podmínkami a normami chování a jednání v kolektivním ubytovacím
zařízení, škole apod.
b) Udržení zájmu o studium, kvalitní příprava k úspěšnému absolvování školy, upevnění
návyků sebevzdělávání vedoucí až k potřebě dalšího vzdělávání
• prohlubování návyků efektivní a systematické přípravy na výuku, chápání významu
vzdělání
• informace o vysokoškolském studiu, motivace k absolvování
c) Stabilizace pozitivních zájmů, motivací, životních hodnot a životního stylu.
• postupné přebírání plné zodpovědnosti za vlastní rozhodnutí a činy
• upevňování schopností racionálně rozvrhnout a účinně využívat volný čas
• uplatňovat ve svém životě zdravý životní styl
• schopnost racionálního myšlení a řešení složitých životních situací, připravenost
odolávat stresu, orientace na budoucnost
Bohdan Melnyk
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2. Školní statek Lanškroun
Školní statek Lanškroun je účelové zařízení naší školy. Plní hlavní činnost (vzdělávání)
a doplňkovou činnost (zemědělská výroba a služby).V současné době došlo k stabilizaci školního
statku, který se transformoval na zemědělskou farmu o velikosti 230 ha zemědělské
půdy.V zemědělské výrobě se specializujeme na produkci mléka, obilovin a řepky. Sklizňový
rok 2005 nebyl rekordním rokem z hlediska výnosů jako rok předcházející. Zejména nízká cena
obilí byla příčinou nižší rentability pěstování.
Stavy zvířat se stabilizovaly na 230 VDJ a produkce mléka za rok překročila 6000 kg na
1 dojnici. Pro účely školy je nejvíce využíván chov koní, kde máme 40 koní pro zajištění výuky
žáků a jejich aktivity ve volném čase.
Hospodářský výsledek v posledních šesti letech byl kladný.V současné době je na školním statku
zaměstnáno 17 pracovníků (přepočtených 15).
Školní statek má vyrovnané restituční nároky za 24,3 mil.Kč, nemovitý majetek je převedený na
Pardubický kraj a třetina výměry zemědělské půdy bude též ve vlastnictví kraje. Dotace na
hlavní činnost umožňují zajistit běžné potřeby a úkoly. Problémem je nedostatek investičních
prostředků na obnovu budov, technologií a strojů.
I přes tyto potíže se nám podařilo zajistit z vlastních zdrojů rekonstrukci dojírny na stáj pro koně.
Plánujeme přestavbu farmy na moderní stáj pro koně, včetně sociálního zázemí, učebny, solária
a výběhů. V návaznosti na tuto stavbu chceme dokončit přestavbu tribuny a 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, ředitel školy
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Školní jídelna
Školní jídelna SZeŠ Lanškroun sousedí s budovou školy. Žáky stravuje celodenně; ubytovaní se
mohou přihlásit na snídaně, svačiny, obědy a večeře. Ostatním žákům a zaměstnancům školy
poskytuje obědy. V rámci hospodářské činnosti stravuje i cizí strávníky.
Stravování je poskytováno dle platných předpisů pro školní jídelny, týkajících se provozu,
hygieny a výživových a finančních norem. K obědu nabízíme výběr ze dvou jídel. Jídelníček
tvoříme s přihlédnutím k současným trendům ve školním stravování a přáním žáků.
Pro objednávání a odběr jídla je nainstalován systém s použitím bezkontaktních čipů od firmy
Z - Ware Jihlava. Platby za stravu je možno složit na konto strávníka buď v hotovosti nebo
platbou na účet jídelny.
O prázdninách roku 2005 byla dokončena rekonstrukce jídelny, stavební úpravy dle současných
požadavků v prostorách kuchyně a skladů. Byla vybudována i nová příjezdová komunikace pro
naskladňování zboží.
Informace o školní jídelně získáte na tel.č. 465322612/115
Dana Mačátová
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Den školy
V sobotu dne 6. 5. 2006 se uskutečnil 7. ročník Dne zemědělské školy spojený s 26. ročníkem
jezdeckých závodů „O hliněný pohár.“
Program byl vytvořen jiným způsobem, než v minulých letech, na který byla lanškrounská
veřejnost zvyklá pod vedením osvědčených organizátorů Ing. Richarda Adama a Mgr. Pavla
Dvořáčka. Omezily se doprovodné programy pro širokou veřejnost.
Cílem letošního „Dne školy“ bylo setkání vedení školy se starosty obcí regionu Lanškrounska
a řediteli zemědělských podniků, kde byla podána informace o projektu Vzdělávacího centra
Lanškroun; proběhla také diskuse o spolupráci zemědělských podniků a obcí regionu se školou.
Celá akce byla umocněna odpolední návštěvou ministra pro místní rozvoj Mgr. Radko Martínka.
Od dopoledních hodin probíhal Den otevřených dveří pro zájemce o studium, pro děti dětský den
plný soutěží. Děti měly možnost zhlédnout vystavená domácí zvířata, kde velkou pozornost
budilo hříbě, se kterým se malí návštěvníci fotografovali. Pro odvážnější byla připravena jízda na
koni a poníkovi paní Caldové, který neúnavně vozil děti po celý den. Odpoledne přijel pan
Marek se dvěma kočáry a o projížďky byl veliký zájem. Ti, kterým nestačili živí koně, měli
možnost se svést v soutěžních autech, nebo soutěžit v jízdě zručnosti s malotraktorem
a traktorem.
Návštěvníci měli také možnost shlédnout výstavu humoristických kreseb pana Mgr. Pavla
Dvořáčka; velkému zájmu veřejnosti se těšilo jeho odpolední malování.
Milovníci nejvěrnějších přátel člověka si přišli na své při exhibici Kynologického klubu
Lanškroun. K vidění byly připraveny ukázky výcviku služebních plemen psů.
Výstavní plochu před hlavním vchodem zaplnily zemědělské stroje JCB, předvedené firmou
TOKO a pan Polák z Lanškrouna vystavoval nářadí pro zahradu a les od firmy Husqvarna. Byly
představeny ukázky ručních prací; zájemci si mohli zakoupit knihy, dřevěné hračky a kaktusy.
Paní Mačátová se svými spolupracovníky a studenty připravila bohaté občerstvení, ke kterému
vyhrávala na fotbalovém hřišti kapela Švagři k plné spokojenosti návštěvníků. K doplňkovým
akcím patřila velká pouť. Počasí nám přálo, a tak necelá tisícovka návštěvníků byla spokojena.
Jaroslav Dajč

68

Výroční zpráva 2005/2006

Zpráva výchovného poradce za školní rok 2005/2006
V rámci plánu práce výchovného poradce proběhla řada již tradičních akcí. V prvním pololetí
jsme se zúčastnili přehlídek škol a výstav, na kterých naši učitelé a studenti seznamovali žáky
základních škol a jejich rodiče s možnostmi studia na naší škole. Pokud uděláme rekapitulaci,
můžeme vyjmenovat následující místa: Pardubice – závodiště, Lysá nad Labem – výstava Kůň
roku, přehlídka škol ve Svitavách, České Třebové, Pardubicích, Rychnově nad Kněžnou, Kolíně,
Žamberku, Hradci Králové, Hronově, Šumperku, Brně a Ostravě. Za pomoc při této činnosti
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bych chtěl poděkovat především mému kolegovi, Ing. Jiřímu
Hřebíčkovi, který se mnou většinu akcí absolvoval.
Poděkování patří i ostatním kolegyním a kolegům,
studentkám a studentům, kteří se na jednotlivých přehlídkách
podíleli. Oceňuji zejména práci Ivety Jelínkové a Jany
Kotíkové ze 2.A za samostatnou propagaci školy v Liberci
a Evy Desenské ze 3.B za samostatnou činnost na burze škol
v Děčíně.
Každý rok proběhne u studentů prvních ročníků průzkum,
který vypovídá o tom, na základě kterých informačních
pramenů se dozvěděli o naší škole (viz níže uvedená tabulka). Také mohou anonymně uvést, dle
svého mínění, tři klady a tři zápory, které je těší nebo jim vadí za dobu svého studia.
Vyhodnocení dotazníku na téma :

Kde jsem získal(a) informace o SZeŠ Lanškroun?
(Bylo možno označit více zdrojů najednou)
Ve školním roce 2005/2006 dotazník vyplnilo 58 studentů oboru Agropodnikání (62)
a 29 studentů oboru Podnikání a služby (32).

Zdroj informací
Od výchovného
poradce na ZŠ
Na okresní nebo
oblastní přehlídce
škol
Z tisku (inzerátu) –
uveďte název
(časopis Jezdectví)
Na dnech
otevřených dveří
SZeŠ Lanškroun
Od kamarádů,
známých a studentů
SZeŠ Lanškroun
Od rodičů nebo
příbuzných
Z pracovního úřadu
Z internetových
stránek SZeŠ
Lanškroun
Na výstavách
týkajících se
zemědělství (včetně
koní)

70

Agropodnikání
počet
%
8
14

Podnikání a služby
počet
%
0
0

Celkem
počet
%
8
9

23

40

8

28

31

36

12

21

0

0

12

14

42

72

20

69

62

71

33

57

20

69

53

61

16

28

11

38

27

31

5
30

9
52

0
8

0
28

5
38

6
44

10

17

1

3

11

13
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Velmi důležitou oblastí prezentace jsou webové stránky školy, které by měly hrát v budoucnu
stále větší roli. Za jejich zpracování a aktualizaci patří poděkování Mgr. Emilu Foglovi, který
také pořizuje většinu fotografií ze života školy.
Na konci září též zjišťuji prostřednictvím třídních učitelů bývalých 4. ročníků uplatnění našich
absolventů (viz níže uvedená tabulka).

Obor

Celkem
absolventů VŠ

Agropodnikání

52

Podnikání a
služby

31

Škola - celkem

83

VOŠ
+ JŠ
18 / 11 /
35% 21%
6/
8/
19% 26%

Zahraničí

24 / 19 /
29% 23%

Úřad
práce

Nezjištěno

4 / 8%

5 / 9%

4 / 8%

Zaměstná
ní
10 / 19%

0 / 0%

9 / 29%

4/
13%

4 / 13%

4 / 5%

19 / 23%

8/
10%

9 / 10%

2. listopadu 2005 byli studenti 4. ročníků na přehlídce vysokých a vyšších škol „Gaudeamus“
v Brně. Měli tak možnost přímo získat potřebné informace o vybraných školách.
V rámci rozšiřování informovanosti veřejnosti a seznámení zájemců o studium s naší školou se
konaly 4. – 5. listopadu a 3. prosince 2005 Dny otevřených dveří. Školu si prohlédlo 148 žáků,
především z devátých tříd. Poté navštívilo školu individuálně ještě 14 zájemců.
Informace o naší škole zařazujeme vždy také do Atlasu školství.
Zvláště od ledna je studentům 4. ročníků poskytováno kariérové poradenství. V letošním roce se
začala uplatňovat možnost podání přihlášky na vysokou školu přes internet.
V termínech 24. a 25. 4. 2006 se uskutečnila exkurze tříd 4. C a 4. B na Úřad práce v Ústí nad
Orlicí, která jim dala mnoho užitečných rad a informací.
Výchovný poradce řeší samozřejmě v průběhu celého školního roku problémy v dalších
oblastech. Existuje spolupráce s pedagogicko-psychologickou poradnou, s výchovnými poradci
základních škol, udržujeme kontakty s bývalými absolventy apod.
Společně s kolegou Ing. Hřebíčkem se snažíme pomoci studentům v jejich krizových situacích
(především, když uvažují o odchodu ze školy nebo mají problémy se studiem) tím, že s nimi
společně hledáme východiska = řešení.
V neposlední řadě se snažím, pokud podmínky dovolí, některé významnější školní akce zachytit
videokamerou a dát je k dispozici ke zhlédnutí učitelům i studentům na školních počítačích nebo
je využít k propagaci školy na veřejnosti.
Závěrem bych chtěl ještě jednou poděkovat všem, kteří se nějakým způsobem podíleli na
prezentaci naší školy.
Ing. Rudolf Rabas
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Partnerské kontakty se opět prohloubily
V dubnu 2006 navštívila naši školu skupina studentů Berufschule III.
z bavorského Schweinfurtu.
Studenti zemědělského oboru
(11 chlapců + 9 dívek) byli
ubytováni v Domově mládeže a
spolu se stejně početnou
skupinou
našich
žáků
absolvovali řadu odborných
exkurzí. Zahraniční partneři velmi pozitivně hodnotili chov
plemenných býků v Osíku u Litomyšle, profesionalitu
chovatele koní pana Skřivana v Suché u Litomyšle. Zaujala
je dojírna Westfalia v ZD Bystřec.
Pozitivem týdenního pobytu je nejen odbornost zemědělské oblasti, ale především jazyková
stránka. Studentky 1.A a 2.A se vzorně zhostily svých
hostitelských povinností - připravovaly snídaně a večeře.
Neformální kontakty s německými vrstevníky je donutily
obohacovat slovní zásobu.
Výměnné pobyty jsou výbornou motivací pro studium
cizích jazyků. Zkušenosti získané v zahraničí zůstavají
v mysli natrvalo.
Mgr. Drahuše Tkačíková

Tradiční spolupráce pokračuje
Dubnová návštěva studentů Berufschule III. Schweinfurt se vydařila. Neformální výměna
zkušeností, odborné exkurze, posezení s paní ředitelkou Marií Walter vyústilo v pozvání skupiny
studentů SZeŠ do Německa.
Koncem měsíce září vycestuje 15 studentek 2.A a 3.A na bavorský venkov, kde budou přijaty
v rodinách místních soukromých zemědělců. Jedinečná možnost jak nejen prohloubit jazykové
znalosti, ale i nahlédnout „pod pokličku“ života zemědělce, který hospodaří v sousední zemi
v odlišných podmínkách. Zájem o právě tento způsob odborné praxe je pochopitelně veliký.
Vybráni byli studenti, kteří se dorozumí a kteří ovládají dobře svoji odbornost. Jejich úkolem je
obstát a šířit dobrou pověst českého umu a fortelu za hranicemi naší vlasti.
Mgr. Drahuše Tkačíková

Od Baltu po Jadran
V zemi hor a vína aneb Na zkušené ve Slovinsku
V polovině října roku 2005 se vrátilo do své vlasti 17 vybraných studentů SZeŠ Lanškroun
s paní učitelkou Ing. Darií Kotyzovou, kteří se v rámci projektu Leonardo da Vinci zúčastnili
třítýdenní pracovní stáže ve Slovinsku. Díky grantu, poskytnutému EU, dostali tito mladí lidé
skvělou příležitost získat cenné zkušenosti, které mohou uplatnit ve svém profesním životě. Mezi
mnohými z nich také vznikla nová přátelství. O své zážitky se s vámi naši studenti podělí
v následujících řádcích:
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Na začátku školního roku 2005/2006 se nám naskytla
možnost zúčastnit se pracovního pobytu v nám dosud
neznámé zemi – Slovinsku. Hned, jak jsme celí pomačkaní
z jedenáctihodinové cesty vystoupili z autobusu, ohromila
nás nádherná okolní krajina. Naše partnerská zemědělská
škola – Kmetijska šola GRM - se totiž nachází vysoko
v kopcích nad Novým Městem, ve smogem téměř
nedotčené krajině. Jak jsme velmi brzy zjistili, Slovinsko
obývají velice přátelští a pohostinní lidé. Nikdy pro nás
nešetřili úsměvem a byli vždy dobře naladěni.
Náš pobyt měl sice hlavně pracovní charakter, ale jeho součástí byla také poznávací náplň.
Většinu času jsem trávili na různých pracovištích (stáje, ošetřování dojnic, sklizeň vína a jablek,
práce se dřevem, stáčení moštu, výroba dekorativních
předmětů ze slámy a jiné).
V rámci Dne otevřených dveří slovinské školy jsme
prezentovali Českou republiku některými našimi typickými
výrobky např. knihami, pohledy, vizovickým pečivem,
českým porcelánem. Nechyběla ani ukázka české kuchyně,
včetně ochutnávky našeho typického alkoholu. Český
stánek vzbudil velký zájem, na odbyt šla nejen becherovka
a slivovice, ale i naše tradiční utopence a olomoucké
syrečky. Prezentace naší země byla doplněna videoprojekcí pojednávající o krásách naší vlasti.
Ve zbývajícím volném čase s námi slovinští studenti
navštěvovali různá zajímavá místa. Jeli jsme do
světoznámého hřebčína Lipice, který je mezi milovníky
koní stejně známý jako naše Kladruby nad Labem. Na
vlastní oči jsme konečně spatřili slavné lipicány – hvězdy
proslulé Španělské vysoké jezdecké školy ve Vídni.
Prohlédli jsme si historický střed hlavního města Lublaně;
v Mariboru a Celje jsme
absolvovali odborné exkurze
zaměřené
na
zpracování
a uchování jablek a hroznového vína. Navštívili jsme i některé
historické a přírodní zajímavosti, např. středověký klášter Pleterje,
krasové jeskyně a zámek v Kostanievici na Krky, přímořská
letoviska Piran a Portoroše. Pro ty, kteří viděli moře poprvé, to byl
nezapomenutelný zážitek.
Ve Slovinsku jsou trpěliví a ohleduplní řidiči. Zda je to tím, že mají
perfektně upravené komunikace, to opravdu nevíme. Také nás mile
překvapilo, že silnice a někdy i samotné křižovatky jsou obklopeny
spoustou vysázené zeleně a květin. Nikde jsme se nesetkali
s odpadky, válejícími se na chodníku nebo na trávníku. Myslím, že
máme v tomto ohledu ještě co dohánět.
Slovinská hudba je zcela odlišná, na své by si přišli zejména milovníci akordeonu. Na začátku
pobytu jsme „dechovky“ nemohli ani slyšet, dnes se nám zdá zvláštní, když si alespoň jedenkrát
za den neposlechneme jejich „tralalačku.“
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Balkánská kuchyně je zcela odlišná od naší, platí to rovněž
o slovinském kulinářství. Naše středoevropské mlsné
jazýčky si musely zvykat na velmi neobvyklé kombinace
(plněné tvarohové knedlíky s vepřovým masem na
houbách, vinný ocet), ale většinou nám chutnalo.
Za tři týdny strávené v této maličké, ale krásné zemi jsme
„nasákli slovinskou atmosférou“ a přivezli jsme si hezké
vzpomínky. Doufáme, že budeme mít více příležitostí toto
místo ještě navštívit.
Dojmy studentů SZeŠ Lanškroun shrnula
Veronika Venoušová, studentka 4.A a redakčně upravil Mgr. Pavel Studený

Seveřané navázali spolupráci se SZeŠ Lanškroun
V říjnu 2005 navštívil SZeŠ Lanškroun Christer Andersen, učitel německého jazyka a historie,
který přiletěl z gymnazia dánského přístavního města Ronde. Tento mladý sympatický muž byl
vyslán vedením své školy, aby dojednal podmínky vzájemné spolupráce. Během tří dnů, které
zde strávil, byl nadšen přírodními krásami Orlických hor a historickými památkami Litomyšle.
Po vzájemné dohodě byly dojednány podmínky vzájemných týdenních výměn obou škol, které
byly stanoveny na březen 2006.
Byli jsme mile překvapeni a potěšeni obrovským zájmem dánských partnerů nejen
o tuto výměnnou akci, ale i o další formy spolupráce.
Mgr. Radmila Janoušková, koordinátorka zahraničních projektů

Březen a duben 2006 – měsíce ve znamení mezinárodní spolupráce
Za krásami Dánska
V první polovině března 2006 se studenti SZeŠ Lanškroun zúčastnili zahraniční studentské
výměny s dánskou školou – gymnáziem v městečku Ronde, které leží asi 15 km od druhého
největšího města Arhus. Do programu byli začleněni i žáci lanškrounského gymnázia
a letohradské průmyslové školy.
Studenti byli převážně ubytováni v dánských rodinách, kde měli možnost poznat
a porovnat jiný životní styl cizího národa. Mladí Češi se mimo jiné zapojili také do netradiční
výuky, utkali se se svými dánskými hostiteli ve florbalu, navštívili obří mořské akvárium
a obdivovali středověké historické jádro města Arhus. Po
jeho prohlídce studenti mohli změřit své síly při hře
bowlingu.
V druhé polovině téhož měsíce nám naši dánští přátelé
návštěvu oplatili. I oni měli možnost poznat život
v českých rodinách či výuku na naší škole. Strávili tu týden
ve sportovním duchu – lyžování a sáňkování v Čenkovicích
navzdory dešti a špatnému počasí, jízda na koni ve školní
jízdárně či bruslení na lanškrounském zimním stadionu.
Během celodenního výletu poznali i něco z historických krás naší země – navštívili zámek
v Novém Městě nad Metují, obdivovali dokonalost třebechovického Betléma a v malé
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provozovně v Rokytnici v Orlických horách si na vlastní kůži zkusili, jak je nesnadné vytvarovat
foukáním vánoční ozdoby.
Tato výměna přinesla našim i dánským studentům nejen nové zkušenosti, ale i nové kamarády
a donutila je zamyslet se nad nezbytností ovládat alespoň jeden světový jazyk a aktivně ho
používat.
Mgr. Radmila Janoušková

Náš pobyt v Dánsku
Tak jsme se dočkali. Naše škola uskutečnila výměnný pobyt s dánskými studenty. Naše výprava
začala v neděli odpoledne, kdy jsme se všichni sešli a vyrazili autobusem směr Praha. Čekalo nás
několik nekonečných hodin cesty.
Po příjezdu do dánské školy nás přivítali studenti a učitelé, kteří si nás rozdělili do rodin. Já už
jsem předem věděla, u koho budu ubytována, protože jsem si již v Čechách dopisovala
s dánským studentem. Po prohlídce hradní zříceniny jsme se každý rozjel do přidělených rodin.
Bydlela jsem v černošské rodině. Byla to pro mě velká zkušenost přizpůsobit se lidem černé pleti
a jejich mentalitě.
Druhý den jsme se učili s dánskými studenty. Systém jejich školství se mně velmi líbil, ale
překvapil mě způsob jejich stravování. Jídlo jsme měli zajištěné u rodin. Dánové celý den
většinou nic nejedli, až večer měli slavnostní večeři. Takže většina našich studentů „trpěla
hlady.“
Další den jsme se vypravili na výlet do skanzenu a den jsme završili bowlingem v Arhusu,
druhém největším městě Dánska. Je opravdu těžké popsat, co se mně nejvíce líbilo, ale asi
největším zážitkem bylo podmořské akvárium, kde v obrovském tunelu nade mnou plavali
opravdoví žraloci.Také jsme měli možnost shlédnout jejich krmení.
A jak vypadá dánská země? Velice mě okouzlilo Severní
moře a dánská architektura. Ale povrch Dánska by se dal
přirovnat ke Kolínu – je tam samá rovina a mnoho větrných
mlýnů. To je pro děvče z hor velice nezvyklé.
A kdy jsem se nejvíc vylekala? Cestou do školy jsem
usnula v autobuse a můj „David“ se už chystal vystoupit se
záměrem, že mě nechá spát. A nakonec - co bylo pro naše
studentky vítězství? No přece florbalový zápas mezi
dánskými a českými žákyněmi, kde vládla velká rivalita.
Češi samozřejmě vyhráli. Jsme prostě „the best.“
Za týden nezapomenutelných zážitků bych chtěla poděkovat paní učitelce Janouškové, která se
výrazně podílela na organizaci této mezinárodní výměny.
Aneta Poláková, studentka 3.C SZeŠ Lanškroun

Zemědělská škola očima mladých Slovinců
Jak již bylo v úvodním článku zmíněno, ve školním roce 2005/2006 proběhla výměna českých
a slovinských studentů v rámci evropského vzdělávacího programu Leonardo da Vinci –
mobility. Projekt byl zaměřen na práci mladých lidí v zemědělství. V období od 12. dubna do
2. května 2006 absolvovalo 13 slovinských studentů pracovní stáž v SZeŠ Lanškroun.
V následujícím článku se s vámi podělí o své dojmy:
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Do České republiky, ve které jsme strávili tři krásné týdny,
jsme přijeli 12. dubna 2006. Projekt s názvem Znalosti
a zkušenosti studentů – naše budoucnost v rozvoji
venkova byl uskutečněn v rámci vzdělávacího programu
EU - Leonardo da Vinci.
V Lanškrouně jsme pracovali na školním statku SZeŠ,
v zahradnictví, květinářství a sklenících. Také jsme
pomáhali u koní. Během celého pobytu jsme měli možnost
porovnávat různé pracovní postupy; nacházeli jsme také
mnoho odlišností ve způsobu života mladých lidí. Všichni k nám byli velice přátelští.
Navštívili jsme známá menší i velká města, Prahu, Olomouc, Brno, Pardubice, zhlédli jsme
mnoho památek. Města jsou krásná a plná starých
pamětihodností.
Pracovní stáží jsme získali nové zkušenosti zejména v
oblasti práce a životního stylu. Bylo to nejen zajímavé, ale
zahraniční pobyt nám umožnil nahlédnout i do života
národa, který je nám historicky a kulturně blízký.
Jsme velice rádi, že jsme se zapojili do evropského
programu stáží studentů, mohli jsme tak navštívit místa,
kam by se mnozí z nás podívali jenom stěží. Myslíme, že
bychom v takových výměnách měli pokračovat, protože zkušenosti, které jsme mohli získat, jsou
velice cenné.
Studenti z Kmetijske šoli GRM Novo Mesto, Slovinsko
(z angličtiny přeložila Mgr. Radmila Janoušková)
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Činnost sportovního jezdeckého klubu
Ve školním roce 2005/2006 má Sportovní jezdecký klub při SZeŠ Lanškroun 262 členů z řad
studentů a zaměstnanců školy.
Nadále pokračuje spolupráce jezdeckého klubu se školou - SJK pomáhá vytvářet podmínky pro
výuku studentů SZeŠ v předmětech chov koní a jezdectví dle schválených osnov. Talentovaným
a pracovitým studentům umožňuje získání licence jezdce, popřípadě i účast v jezdeckých
soutěžích.
Každý den je zajišťován jezdecký trénink nejméně pro 15 členů v rámci zájmové činnosti, další
pravidelně a často také o víkendech pomáhají při krmení, ošetřování a čištění koní a dle potřeby
i při údržbě jezdeckého vybavení. Podílejí se i na úpravách jezdeckého areálu a zařízení.
Jako každý rok odpracovali členové jezdeckého klubu desítky hodin i při přípravě různých
jezdeckých akcí (Hliněný pohár, Liga škol, veřejné tréninky, soutěže tažných koní, jezdecká
vystoupení při Dnech otevřených dveří). O prázdninách pomohli zabezpečit zásobu slámy pro
koně na celý rok. Zástupci jezdeckého klubu a spřežení pana Marka propagační jízdou po
Lanškrouně pozvali obyvatele Lanškrouna k návštěvě Dne zemědělské školy a jezdeckých
závodů Hliněný pohár.
V prvním pololetí roku 2006 uspořádali členové jezdeckého klubu několik akcí: V úterý
11. dubna se podíleli na organizaci svodu koní, 21. dubna jezdecký klub zorganizoval zkoušky
základního výcviku jezdce, které úspěšně složilo i 9 našich členů. V sobotu 6. května proběhly
tradiční závody Hliněný pohár, které i letos byly pořádány v rámci Dne zemědělské školy. Pro
jezdce s licencí i bez licence byly připraveny dva veřejné tréninky (30.4. a 2.6.). Ve středu
7.června proběhlo lanškrounské kolo seriálu jezdeckých závodů - Ligy zemědělských škol a při
této příležitosti byl uspořádán také veřejný trénink pro studenty naší školy převážně z prvních
ročníků. Při Dnech otevřených dveří byly předváděny jezdecké ukázky, které se studenty
nacvičili cvičitelé a trenéři jezdeckého klubu.
Podobně jako v několika minulých letech se i v tomto školním roce naši jezdci už v září 2005
zúčastnili celostátního kola Ligy škol v rámci výstavy „Koně v akci“ v Pardubicích. Na jaře
2006 dále čtyř základních kol pro další ročník Ligy škol – v Lanškrouně, Havlíčkově Brodě,
Chrudimi a v Boskovicích. Kromě toho závodili členové závodního družstva na Hliněném
poháru v Lanškrouně a několika dalších závodech jarní časti sezóny.
Studentka druhého ročníku Eliška Opravilová s klisnou Deronou absolvovala kvalifikační
závody „Zlaté podkovy“ v Lošticích. Přestože se náročné soutěže všestranné způsobilosti
zúčastnila poprvé, podařilo se jí splnit kvalifikační kriteria na celostátní finále Zlaté podkovy
v Humpolci.

Výsledky jezdců SJK při SZeŠ Lanškroun:
Nejlepší umístění v druhé části sezóny 2005:
Parkurové skákání
Letohrad
2. místo
3. místo
5. místo
2. místo
6. místo
2. místo
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90/100 cm
„Z“
„Z“
„ZL“
„ZL“
„L“

Běláková Nikola
Chládková Adéla
Patočková Pavla
Chládková Adéla
Chládková Adéla
Chládková Adéla

Bonna
Karyn
Renno
Norman
Karyn
Norman
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4. místo
Dubicko
4. místo
5. místo

„L“

Chládková Adéla

Sprite

„Z“
„L“

Opravilová Eliška
Chládková Adéla

Derona
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.

Výsledky našich jezdců na „Lize škol“ v Pardubicích září 2005
Paroulková Pavlína

Quadro

„ZM“ 1. místo
„Z“ 6. místo

Běláková Nikola

Bonna

„ZM“ 4. místo
„Z“ 4. místo

Pavlištová Iva

Maxim

„Z“

Opravilová Eliška

Derona

„ZM“ 6. místo

3. místo

Výsledky našich jezdců v jarní části závodní sezóny 2006
Parkurové skákání:
Chrudim
4. místo
5. místo
4. místo

„L“
„L“
„S“

Chládková Adéla
Chládková Adéla
Chládková Adéla

Norman
Sprite
Norman

Pavlíček Jan
Pavlíček Jan
Chládková Adéla
Chládková Adéla

Renno
Renno
Sprite
Norman

„Z“
„Z“
„Z“

Pavlištová Iva
Chládková Adéla
Špičáková Michaela

Maxim
Unce
Kamarád

„L“
„L“
„S“

Chládková Adéla
Chládková Adéla
Chládková Adéla

Sprite
Norman
Sprite

Dubicko
5. místo
„Z“
7. místo 100/110 cm
3. místo
„L“
3. místo
„S“
Litomyšl
5. místo
8. místo
10. místo

Pardubice
4. místo
5. místo
4. místo
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Výsledky Oblastního mistrovství seniorů
1. místo
3. místo

Chládková Adéla
Chládková Adéla

Sprite
Norman

Letohrad
2. místo
5. místo

90/100
90/100

Běláková Nikola
Paroulková Pavlína

Bonna
Quadro

Výsledky základních kol ligy škol
Havlíčkův Brod
1. místo
2. místo
3. místo
1. místo
2. místo
3. místo

„ZM“
„ZM“
„ZM“
„Z“
„Z“
„Z“

Běláková Nikola
Paroulková Pavlína
Drápal Stanislav
Běláková Nikola
Pavlíček Jan
Drápal Stanislav

Bonna
Sydney
Royal Corrado
Bonna
Renno
Royal Corrado

„ZM“
„ZM“
„Z“
„Z“
„Z“
„ZL“
„ZL“

Pavlíček Jan
Běláková Nikola
Pavlíček Jan
Běláková Nikola
Fabiánová Jarmila
Paroulková Pavlína
Pavlištová Iva

Juglanz
Bonna
Juglanz
Bonna
Gájus
Quadro
Maxim

„ZM“
„ZM“
„Z“
„Z“
„Z“
„ZL“
„ZL“
„ZL“

Běláková Nikola
Špičáková Michaela
Pavlíček Jan
Pavlištová Iva
Pavlíček Jan
Paroulková Pavlína
Jarková Jana
Pavlíček Jan

Bonna
Kamarád
Renno
Maxim
Juglannz
Quadro
Gájus
Juglanz

Chrudim
2. místo
4. místo
3. místo
4. místo
5. místo
2. místo
4. místo

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

Soutěže všestranné způsobilosti
Kvalifikační kolo Zlaté podkovy Loštice
8.místo - Bronzová podkova
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Soutěže chladnokrevných koní
Již druhý rok se naši studenti pod vedením Ing. Jaroslava Héla zúčastňují soutěží se slezským
norikem Streihunem. Ten byl v březnu 2005 zakoupen jako tříletý vzhledem k rozhodnutí vedení
školy rozšířit výukový program školy o kvalifikaci profese kočí pro výuku práce
s chladnokrevnými koňmi hlavně v lese. V rámci výuky práce s potahem v předmětu jezdectví
a v zájmové činnosti začala příprava tohoto mladého koně. Výcvik je od počátku zaměřen hlavně
na ovladatelnost koně při přibližování dřeva. Soutěží, které jsou v tomto oboru pořádány, se
zúčastnili naši zástupci poprvé v loňském roce a přes handicap mladého koně na začátku výcviku
hned úspěšně. Neméně úspěšní byli i letos.
Prvními letošními závody byl opět Began v Pěčíně, na rozdíl od loňského ročníku komorním, ale
totálně propršeném. Se Streihunem, který pro svůj věk ještě nemůže startovat v soutěži v těžkém
tahu, absolvovali tři naši tři zástupci pouze soutěž v ovladatelnosti s kládou. Na nesmírně obtížné
trati, kterou letos pořadatelé připravili, se mezi ženami umístila na krásném 2. místě studentka
4. ročníku Michaela Gurovičová. Míša získala i první cenu za „soulad s koněm“, neboť jí to se
Streihunem nejen moc slušelo, ale i jejich sehranost při práci byla na naprosto profesionální
úrovni. A to přesto, že trénovala pouze po vyučování a ještě se v té době stihla připravit na
maturitu. Další soutěžící, studentka třetího ročníku Nikola Ščupalová, soutěž vzhledem
k podmínkám (mokro, kluzko, už oloupaná kláda) sice nedokončila, ale vedla si velmi dobře a je
příslibem do budoucna. Standartně velmi dobrý výkon předvedl Ing. Jaroslav Hél a v konkurenci
„profíků“ se umístil na krásném 5. místě. Po loňském prvním a úspěšném ročníku „Chlaďase“
jsme byli požádáni o uspořádání soutěží i letos.

Chlaďas 2006
Sobota 3.6.2006 patřila v Lanškrouně již podruhé chladnokrevným koním. V Dolním Třešňovci
se konal druhý ročník soutěží tažných koní „Chlaďas 2006.“
Protože se loňský první ročník se celkem povedl, byl zájem o účast na letošním ročníku ještě
větší. Celkem se zúčastnilo 16 kočí s 15 koňmi a jedním tříměsíčním hříbátkem. I přesto, že byla
na červen pořádná zima a foukal silný vítr, přišel se podívat velmi slušný počet diváků.
Zahajovalo se soutěží „Ovladatelnost koní v kládě“, které se zúčastnilo celkem 15 dvojic. Letos
byla tato soutěž vypsána pro muže i ženy dohromady,
pouze ženy měly drobnou úlevu – lehčí, byť stejně dlouhou
(8 metrů) kládu. Na trati byly klasické překážky - osmička,
vlnovka, v Lanškrouně tradiční začelení mezi stromy,
rampování a přepřažení a neoblíbený průjezd vodou.
Divácky oblíbené je podtahování klády pod volně napříč
položenou jinou kládou, kterou mnoho koní překonává
skokem. Start střežila naše dřevěná kráva Libuna, ale
mnoha koním se velmi nelíbila. První startující - domácí
Ing. Jaroslav Hél s norickým valachem Streihunem předvedli velice pěkný výkon bez chyb a ve výborném čase. Nastavil ostatním velmi vysokou
laťku a žádným dalším startujícím nebyl překonán. Na druhém místě rovněž bezchybnou, ale
o něco pomalejší jízdou se umístil pan Fajgl s Bojarem. Suverénní, klidnou a bezchybnou jízdou
obsadila třetí místo čerstvá absolventka SZeŠ Lanškroun Michaele Gurovičová. Svého učitele
sice neporazila, ale za ní zůstali i profesionální kočí. Tento výborný výsledek nebyl způsoben
tím, že domácí měli trať natrénovánu, jak tvrdili někteří zlí jazykové. Stavba byla dokončena
teprve v pátek večer a na nějaký trénink vůbec nebyl čas! Navíc Lanškrouňané už dokázali, že
umí podat dobrý výkon i v cizím prostředí.
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Protože naše škola připravuje především mladé lidi a potomci profesionálních kočí také od svých
rodičů ledacos pochytili, rozhodli jsme se dát těmto začátečníkům příležitost, ukázat co se už
naučili.
Podle pravidel do 18 let v oficiálních soutěžích startovat
nemohou, proto jsme pro ně připravili speciální soutěž
ovladatelnosti v kládě nazvanou „Štafeta chladnokrevný +
malý kůň.“ Na start nastoupili tři domácí soutěžící studenti
(Nikola Ščupalová, Jan Škarka a jako host jeho bratr Petr
Škarka) se Streihunem a malou huculkou Lucinkou.
Soutěžil také syn jednoho z dospělých závodníků Vítek
Matějka se Sultánem a zapůjčenou domácí Lucinkou. Mladí
museli prokázat nejen schopnost vést koně se zapřaženou
kládou, ale i svou fyzičku. Mezi cílem tratě pro velkého a
startem tratě pro malého koně byla vzdálenost několik desítek metrů a stopky se nevypínaly!
Jako rychlý běžec a skvělý kočí se na prvním místě umístil Jan Škarka, student 2. ročníku SZeŠ
Lanškroun. Trochu nás zamrzely negativní poznámky některých diváků, bohužel často
profesionálních kočí – vždyť toto jsou jejich nástupci a podle našeho názoru by jim měl být dán
prostor pro zdokonalování.
Odpoledne začínalo Formanskou jízdou. Hned u startu
stojící kráva Libuna se opět nelíbila asi dvěma koním,
problémy činila i proslulá zakalená lanškrounská voda.
Úplně novou překážkou byla igelitová plachta ohraničená
kužely, přes kterou muselo spřežení přejet. Kromě běžných
nebo již od loňska známých překážek (osmička, násep,
vlnovka, ulička ve tvaru U) byl letos kurz „formanky“
veden z kopce pod stromy. Zde byla připravena překážka
prověřující dovednost couvání. Někteří kočí se sice se
svým spřežením snažili z některých překáže udělat rovnou
třísky na topení, ale většinou byly jízdy velice dynamické a přesné. Nejrychlejší jízdu se
spřežením předvedl Josef Matějka se spřežením svých koní Květou a Gomurem, druhé místo
obsadil zkušený Vladimír Hajtmar s mladými koňmi Ronem a Béďou. Na třetím se umístil
rovněž ostřílený závodník František Fajgl se spřežením belgiků – Bojarem a Aronem, známým
spíše pod jménem Ivan.
Na závěr proběhla soutěž „Těžký tah.“ Pro tuto velice zajímavou soutěž byla připravena těžká
technika v podobě traktoru, betonových závaží a samozřejmě saní, bez kterých by nemohla
proběhnout. Začínalo se na základní váze 700 kg, kterou utáhlo všech 5 zúčastněných koní.
Postupně se závaží přidávalo až na 1100 kg, kde se rozhodlo. Norman vedený panem Leichtem
dvakrát zastavil. Do vedení se tak dostal Ivan (Aron) vedený Františkem Fajglem, který utáhl
1150 kg, a stal se tak vítězem v těžkém tahu.
Jako vždy bylo připraveno několik speciálních cen. Cenu pro nejúspěšnější ženu si odnesla
nadějná domácí závodnice Michaela Gurovičová, bodově nejúspěšnějším koněm se stal vždy
a všude obdivovaný Ivan (Aron). Jako nejsympatičtější dvojici označilo nejvíce diváků pana
Fajgla s Bojarem. Koně tohoto usměvavého a vždy dobře naladěného kočího jsou miláčky
obecenstva na všech akcích. Na závěr byly také vyhodnoceny divácké ankety a dva vylosovaní
diváci si odnesli potravinové balíčky.
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Na závěr bych chtěla moc poděkovat všem, kteří nám při organizování této akce pomohli
a hlavně sponzorům, kteří věnovali ceny do soutěží. Byli to:
Lesy České republiky, s.p., Optima Lanškroun s.r.o., Lesnické práce a služby, obchod se dřevem,
Prodejna zahradní a lesní techniky HUSQVARNA, Lanškroun, Pivovar Litovel, Školní statek při
SZeŠ Lanškroun, Troubecká hospodářská a.s., Tvarůžkárna A.W. Loštice, Ing. Jaroslav Hél,
Ing. Hana Stehlíková
Přes drobný problém s občestvením na počátku dne, který byl dotyčnému okamžitě napraven, ale
přesto jím celý den netolerantně „rozpatláván“, se domníváme, že se akce povedla a líbila se
divákům i soutěžícím a že se na třetím ročníku Chlaďase v roce 2007 v Lanškrouně zase
sejdeme.
Výsledky

1.

Soutěž: Ovladatelnost v kládě – muži + ženy
Ing. Hél Jaroslav
Streihun

SZeŠ Lanškroun

2.

Fajgl František

Bojar

Končiny

3.

Gurovičová Michaela

Streihun

SZeŠ Lanškroun

4.

Bohunek Antonín

Art

Řetová

5.

Leicht Jan

Norman

Těchonín

1.

Soutěž: Ovladatelnost v kládě - štafeta chladnokrevný + malý kůň
Škarka Jan
Streihun, Lucinka
SZeŠ Lanškroun

2.

Škarka Petr

Streihun, Lucinka

SZeŠ Lanškroun

3.

Matějka Vítek

Sultán, Lucinka

Cotkytle

4.

Ščupalová Nikola

Streihun, Lucinka

SZeŠ Lanškroun

1.

Soutěž: Formanská jízda
Matějka Josef
Květa, Gomur

Cotkytle

2.

Hajtmar Vladimír

Ron, Béďa

Rovensko

3.

Fajgl František

Bojar, Ivan (Aron)

Končiny

4.

Smítalová Jitka

Béďa, Sultán

Albrechtice

5.

Bulva Miroslav

Santána, Bres

Makov

1.

Soutěž: Těžký tah
Fajgl František

Ivan (Aron)

Končiny

2.

Leicht Jan

Norman

Těchonín

3.

Matějka Josef

Gomur

Cotkytle

4.

Hajtmar Vladimír

Sultán

Rovensko

5.

Bohunek Antonín

Art

Řetová
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Svod klisen - registrace koní
Začátek dubna již tradičně patří významné chovatelské akci - svodu klisen. Jako každý rok se
i letos konala v areálu školního statku. 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. Při svodu probíhá i registrace dosud neregistrovaných dospělých koní,
tak jak ukládá plemenářský zákon. Kromě toho jsou při této příležitosti každoročně až do věku
osmi let přeměřováni poníci, kteří se účastní jezdeckých závodů pro zařazení do velikostních
kategorií. Letošního svodu v Lanškrouně se zúčastnilo kolem patnácti koní převážně
teplokrevných a chladnokrevných plemen.

26. ročník jezdeckých závodů O hliněný pohár
Krásným počasím přivítal Lanškroun v sobotu 6.5. 2006 účastníky již 26. ročníku tradičních
jezdeckých závodů „O hliněný pohár.“ Letošní ročník opět proběhl na škvárové jízdárně v areálu
školního statku. Již několik let se zároveň koná návštěvníky stále oblíbenější Den zemědělské
školy, k vysoké návštěvnosti přispělo také teplé a slunečné počasí. Při svých cestách po
Pardubickém kraji zavítal na tuto akci ministr pro místní rozvoj Mgr. Radko Martínek, který byl
na naše jezdecké závody přivezen kočárem taženým čtyřspřežím.
V letošním ročníku se odehrálo několik změn. Opět po mnoha letech byla hlavní nejvyšší soutěž
O hliněný pohár postavena na úroveň stupně S. Parkúry
stavěl osvědčený zkušený stavitel Zdeněk Kusý. Do soutěží
přihlášeno přes 100 dvojic. Další změnou bylo pozvání Ing.
Zvěřiny, který zpracovával na místě výsledky na počítači a
pořadatelům na věži rozhodčích tak velmi ulehčil práci.
Sbor rozhodčích pracoval již tradičně pod vedením pana
Jaroslava Hupky. Pro diváky, kteří se přišli v hojném počtu
podívat, bylo připraveno svezení na koni nebo kočárem se
spřežením teplokrevných koní pana Marka.
Vítězem hlavní soutěže O hliněný pohár se stal Ladislav
Vachutka s koněm Kornet 1 z JO Dubicko, velmi dobře si vedla i domácí Ing. Adéla Chládková
– obsadila 3. a 4. místo. Rovněž se stala vítězkou soutěže
stupně L.
Lanškrounský „Hliněný pohár“ je už několik let pořádán za
podpory Pardubického kraje, který zastupoval radní, pan
Ing. Petr Šilar. Tradičním sponzorem je Agrochem
Lanškroun a.s., 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 rovněž pořadatelskému týmu, v jehož čele stáli
pánové Ing. Jaroslav Hél a Ladislav Novotný.
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Přehled výsledků 26. ročníku jezdeckých závodů O hliněný pohár
Stupňovaná obtížnost do 90 cm:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Chládková Adéla
Peterková Veronika
Drápal Stanislav
Dlouhý Pavel
Kalousová Renata
Müllerová Simona

Unce
Garia
Royal Corrado
Ziko 1
Sarah
Čuk

SJK Lanškroun
SJK Lanškroun
SJK Lanškroun
JK Hřebčín Suchá
SJK Lanškroun
SJK Lanškroun

Dvoufázové skákání 100-110 cm – cena města Lanškrouna:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Příhodová Veronika
Ing. Kotyzová Darie
Ing. Kotyzová Darie
Motyčková Klára
Mohelníková Šárka
Běláková Nikola
Pavlištová Iva

Ibalgin Fast
Lord 7
Sidela
Jackpot
Helia 1
Bona 2
Rony 6

JK PAM
Vlčkovice
JS Sára Luková - Lanškroun
JS Sára Luková – Lanškroun
JK J+M Letohrad
Stáj Mohelníková
SJK Lanškroun
SJK Lanškroun

Ibalgin Fast
Rony 6
Hard Gun
Golden Gasper
Lady Boss
Maxim

JK PAM
Vlčkovice
SJK Lanškroun
JO Dvořák Čistá
JO Černík
JO Dvořák Čistá
SJK Lanškroun

Sterol
Ája 1
Flamb
Morana 1
Helia 1

SK Plundra
JS Sára Luková – Lanškroun
JK Polička
SK Plundra
Stáj Mohelníková

„Z“ – děti, junioři, ml. jezdci:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Příhodová Veronika
Pavlištová Iva
Burda Jan
Halámková Jana
Šmídová Lucie
Jarková Jana
„Z“ – senioři:

1.
2.
3.
4.
5.

Plundra Milan
Ing. Kotyzová Darie
Bureš Pavel
Remtová Zuzana
Mohelníková Šárka

Stupňovaná obtížnost do 110 cm – cena Agrochem a.s. Lanškroun:
1.
2.
3.
4.
5.

Vinzens Otto ml.
Váňa Ladislav
Holler Igor
Vinzens Otto st.
Paroulková Pavlína

Jaguar
Akim
Prolomit Vlny
Livia Icc.
Quadro

Cilka, O. Vinzens
Stáj Novák Plaňany
SJK Lanškroun
SK Hůrka Libchavy
SJK Lanškroun

„L“- cena Agrochem a.s. Lanškroun
1.
2.
3.
4.
5.

Chládková Adéla
Černohorský Leoš
Remtová Zuzana
Vinzens Otto ml.
Falta Roman

Norman
Fernet 1
Libero Laba 2
Jaguar
Korina

SJK Lanškroun
JK Sloupnice
SK Plundra
Cilka, O. Vinzens
JPS Borovinka
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„S“- „Hliněný pohár“
1.
2.
3.
4.
5.

Vachutka Ladislav
Černohorský Leoš
Chládková Adéla
Chládková Adéla
Vinzens Otto ml.

Kornet 1
Fernet 1
Norman
Sprite
Happy Man

JO Dubicko
JK Sloupnice
SJK Lanškroun
SJK Lanškroun
Cilka, O. Vinzens

Kapitolu zpracovali: Ing. Hana Stehlíková
Ing. Jaroslav Hél
Ing. Adéla Chládková
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XI. DALŠÍ AKTIVITY ŠKOLY
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KULTURNÍ AKCE

Návštěva divadla aneb Vinohradský Macbeth
V sobotu 12. listopadu 2005 se uskutečnil zájezd pro zaměstnance školy. Naplánovány jsme měli
toulky po staré Praze a po pražských obchodech; zlatým hřebem podzimního dne však byla
návštěva večerního představení Macbeth v podání herců vinohradského divadla. Známá
nadčasová Shakespearova tragédie o chorobné touze po moci byla mistrně ztvárněna ústřední
hereckou dvojicí – Jiří Dvořák a Vilma Cibulková. Ve vedlejších rolích se objevili také další
známí herci – např. Daniela Kolářová, Oldřich Vlach či Ladislav Potměšil. Podle reakcí přátel
a kolegů věřím, že se divácky náročná hra líbila.
Mgr. Pavel Studený

Za poznáním do Polska
Začátek prázdnin, 1.červenec 2006, proběhl pro mnohé
zaměstnance školy a jejich blízké ve znamení poznávání
zajímavostí země našich severních sousedů. Po
několikahodinovém přejezdu Moravou a jižním Polskem
jsme dorazili do oblasti Krakova. Naším cílem byly slavné
solné
doly
ve
městečku Wieliczka.
Na místě jsme se
přesvědčili
o jedinečnosti
této
lokality. Během tříhodinové prohlídky podzemí jsme prošli
nejzajímavější solné komory, jejichž vznik přímo souvisí
s nejslavnějšími epochami polské historie (doba vlády
Kazimíra Velikého). Překvapily nás památky na návštěvu
historických osobností (např.
M. Koperníka, J.W. Goetha); v neposlední řadě jsme žasli nad
technickým umem (důmyslný systém výstuží, ventilace,
kladkostrojů) a sochařskou zručností dávných horníků (výjevy
vytesané do solných masivů vztahující se k polské minulosti).
Vrcholem prohlídky byla zastávka v bohatě zdobené podzemní
katedrále, jež oplývá jedinečnou akustikou.
Pozdní odpoledne jsme strávili prohlídkou historického jádra
Krakova. Nezapomněli jsme se projít po hradním okrsku památného
Wawelu. Milovníci květin mohli obdivovat slavný květinový trh na
hlavním krakovském náměstí (Rynek glowny).
Při zpáteční cestě jsme se krátce zastavili ve Wadovicích - rodném
městě papeže Jana Pavla II.
Dík patří Mgr. Martině Weiserové, která celý zájezd skvěle zorganizovala, CK MTM tour
Moravská Třebová, jejichž průvodce nám poskytl velmi poutavý výklad, a dopravci panu
Mačátovi za bezpečnou a pohodovou jízdu.
Myslím, že na tento zájezd budeme všichni ještě dlouho vzpomínat.
Mgr. Pavel Studený
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Studentské kulturní akce
2. listopadu 2005 navštívili naši studenti vystoupení hudební skupiny Travellers. Při
dvouhodinovém hudebním programu návštěvníci slyšeli verze písní známých českých beatových
a rockových kapel zejména 60. a 70. let. 20. století. Kromě vysoce profesionálního podání
přerovských rockerů mě mile překvapily slovní vstupy. Zpěvák studentům velmi poutavou
formou přiblížil problémy tehdejších kapel s komunistickou cenzurou, vysvětlil m.j. také
problematiku srpnové okupace a následné normalizace. Výchovné koncerty mají kolísavou
úroveň a jen málokdy studentům utkví v paměti. Show přerovských Travellers patří právem
k těm nezapomenutelným.
V předvánočním čase k nám již tradičně zavítal s kytarou náš
absolvent, studentský písničkář Jakub Dorňák. V kulturní místnosti
naší školy se představil zejména studentům prvních ročníků; starší
žáci a zejména někteří učitelé si zopakovali jeho známé písně. Jako
při jiných vystoupeních ani tentokrát Jakub nezklamal, koncertoval
s profesionálním klidem, pro nezasvěcené okomentoval vznik svých
textíků a písniček, k osvědčeným přidal novinky z uplynulého roku.
Myslím si, že teprve při tomto hodinovém recitálu si někteří studenti
a téměř všichni učitelé připustili blížící se vánoční svátky – úsměvy
při závěrečném potlesku toho byly důkazem.

Před vánočními svátky navštívili studenti a učitelé naší školy romantickou komedii Filipa Renče
Román pro ženy.
Další filmové představení proběhlo v čase přijímacích zkoušek – studenti zhlédli novou verzi
Olivera Twista od Romana Polanského.
Tečkou za kulturními akcemi v uplynulém školním roce bylo velmi zdařilé představení
studentských ochotníků. 29. června 2006 si studenti připomenuli známou divadelní hru od
Svěráka-Smoljaka – Záskok. Lanškrounský ochotnický spolek Mušle nám všem velmi vtipně
předvedl jaká úskalí musel Jára Cimrman překonávat při realizaci svých divadelních her. Jsem
velmi potěšen, že poetika „Cimrmanů“ není jen zdrojem zábavy střední a starší generace, ale že
si nachází stále nové příznivce mezi nejmladšími. Věřím, že se s dalšími adaptacemi v podání
studentského spolku Mušle ještě setkáme!
Mgr. Pavel Studený
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CHARITATIVNÍ ČINNOST

Květinový den
Dne 10. května 2006 pořádala Liga proti rakovině Praha již X. Květinový den. Do prodeje kvítku
měsíčku lékařského se zapojily i studentky naší školy. 6 dvojic studentek druhých a třetích
ročníků získalo celkovou částku 21 643,50 Kč.
Věra Kovaříková

Světluška
V průběhu školního roku se naši studenti zapojili ještě do dalších dvou celostátních
charitativních akcí. 15. září 2005 studentky prvních a druhých ročníků vybíraly peníze pro
dlouhodobý projekt pomoci nevidomým dětem, který je široké veřejnosti znám pod názvem
Světluška.

Další charitativní akce
Naši studenti oslovovali lanškrounské občany také 22. května 2006. Svým úsilím tak pomohli
zvýšit stav kont určených na pomoc handicapovaným dětem. Symbolem této sbírky je kuře Emil.
Mgr. Pavel Studený
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SOUTĚŽE

Zemědělství má budoucnost
18. – 19. května proběhla v Litomyšli 7. Národní výstava hospodářských zvířat - Litomyšl 2006.
Její tradiční součástí byla soutěž čtyřčlenných družstev zemědělských škol v chovatelských
znalostech a dovednostech. Měl jsem tu čest doprovázet soutěžní skupinu studentů SZeŠ
Lanškroun ve složení: Michaela Kaplanová 4.A, Iva Rosenbergová 4.B, Mirka Vrabcová 4.B
a Lucie Václavíková 1.B.
Soutěžící se rozdělili a zápolili v jednotlivých
disciplínách – v teoretických vědomostech,
v praktických dovednostech, v aktualitách z oboru
a v historii České zemědělské univerzity v Praze,
která letos slaví 100. výročí. A právě v poslední
jmenované disciplíně obsadila žákyně SZeŠ
Lanškroun Lucie Václavíková 1. místo.
Studenti předvedli své tvůrčí schopnosti také
v oblasti literární, fotografické a výtvarné.
Mladým lidem s uměleckými sklony nic nebránilo
rozvinout svoji fantazii, práce však musely
splňovat jediné kritérium - zaměření na chov
hospodářských zvířat. Ve fotografické soutěži nás potěšilo 1. místo studentky 2.A Ivety
Jelínkové za soubor fotografií chladnokrevných koní. Naši studenti nakonec nezklamali ani
v odborné soutěži pro publikum - Michaela Jarešová ze 3.B obsadila vynikající první příčku.
Vítězkám jménem učitelů zemědělské školy blahopřeji, uznání patří také ostatním soutěžícím.
Osobně mě velmi těší zjištění, že zemědělství v ČR má i nadále budoucnost, jejímž základem
jsou především mladí lidé, kteří se vzdělávají ve zvoleném oboru mimo jiné i na zemědělské
škole v Lanškrouně.
Ing. Rudolf Rabas

Soutěž v jízdě zručnosti
Hlavním pořadatelem soutěže v jízdě zručnosti s traktorem je vydavatelství Profi Press, s. r. o.,
které zastupuje Ing. Martin Sedláček, ředitel vydavatelství. Spolupořadateli je 6 zemědělských
škol, ve kterých se soutěž pořádá pro určitou oblast. Čtyři nejlepší soutěžící z každé oblasti
postupují do celostátního finále, které se koná 28. června 2006 v Kostomlatech nad Labem. Po
minulých neblahých zkušenostech s nadržováním domácím školám jsme se rozhodli přihlásit do
severomoravské oblasti, protože Moravané byli vždy velice objektivní při sestavování tratě i při
hodnocení a navíc – studenti ze severomoravských škol tradičně hodně „umí.“ Letos se
severomoravské kolo uskutečnilo dne 4. dubna 2006 na brněnském výstavišti během výstavy
Techagro 2006.
Na soutěž jsem přihlásil 2 žáky, ale odjel s námi jen Vladimír Čajnák, student třídy 3.A.
Soutěžní trať byla dobře připravená a bylo znát, že na ní nikdo netrénoval. To výrazně zvýšilo
objektivnost soutěže. Náš soutěžící si vylosoval č. 8 z celkového počtu 18 soutěžících. Jako
první v řadě jezdců zvolil optimální nájezd k rampě, bohužel lehce o ni zavadil a celou ji pobořil.
Za to obdržel 60 trestných bodů. Ostatní disciplíny projel bez jediného trestného bodu a vzorově
zacouval do garáže. Nebýt té centimetrové smůly, tak s časem 3:20 skončil na druhém místě! Pro
příští rok ještě protrénujeme nájezdy k rampě a určitě se umístíme dobře.
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Na soutěži mě zaujaly perfektní jízdy studentů ze SZeŠ Frýdek-Místek, kteří jeli skutečně
mistrovsky, čistě a přitom svižně; tipuji je jako budoucí celorepublikové vítěze. Trochu mě
znechutilo laciné licitování jednoho žáka z krnovské školy, který se uměl lépe hádat než jezdit.
Přitom se tato škola přihlásila jako pořadatel severomoravského kola v roce 2007.
Ing. Jan Račanský

Sportovní aktivity na SZeŠ
Již několik let se většina sportovních soutěží mezi středními školami koná pod hlavičkou
Asociace školních sportovních klubů se sídlem v Praze. V rámci školy působí školní sportovní
klub, který je součástí této asociace.
Ve školním roce 2005/2006 jsme se zúčastnili několika akcí pořádaných AŠSK. Chlapci se na
podzim střetli s výběry okolních škol na okrskovém kole ve florbale, které se uskutečnilo
v prostorách sportovní haly SPŠ a SOU Lanškroun. Obsadili jsme nepostupové 3. místo.
V lednu 2006 proběhlo v České Třebové oblastní kolo v košíkové chlapců. Zde jsme skončili
také na 3. místě, ačkoliv chlapci předvedli dobrý výkon. Bohužel jsme výkonnostně nestačili na
družstva, která měla ve svých řadách řadu závodních hráčů košíkové.
Také děvčata se zapojila do sportovních akcí pořádaných AŠSK. V květnu letošního roku
proběhla v Lanškrouně 4. volejbalová olympiáda, kde se sešla družstva z celého okresu. Ani zde
se naše děvčata neztratila, ale výkonnostní odstup od nejlepších družstev se nepodařilo dohnat.
Skončili jsme v polovině výsledkové listiny.
Květen byl také ve znamení přespolních běhů. V přespolním běhu v Kypuši pořádaným firmou
ISCAREX Česká Třebová obsadili studenti 1. ročníků dvě druhá (L. Portyšová, J. Kollert)
a jedno třetí místo (A. Horáček). Atletika Albrechtice pořádá každoročně běh do Zámeckého
vrchu. Naše studentka Lucie Portyšová vyhrála dorosteneckou kategorii v běhu na 6300 m.
Mgr. Lenka Chrobáková, Mgr. Pavel Dvořáček, učitelé tělesné výchovy

Soutěže v německém jazyce
Dne 12. 4. 2006 se naše škola zúčastnila krajské recitační soutěže „O trychtýř Christiana
Morgensterna“, kterou pořádalo Goethe-Zentrum v Pardubicích. V letošním roce soutěžil Michal
Špinler (2.C) v sólové recitaci. Vybral si báseň od současného německého básníka Roberta
Gernhardta „Was ist Kunst.“ Tento autor je mistr konkrétní poezie. Sice jsme se neumístili na
prvních pozicích, ale myslím si, že do příštího roku jsme získali plno nových dojmů
a zkušeností. Určitě se jimi v dalších kolech soutěže budeme inspirovat. Rovněž bych chtěla, aby
se naši studenti objevili i v ostatních kategoriích (zpěv, krátké divadelní představení). Také v této
činnosti shledávám velkou motivaci pro výuku cizího jazyka a především jeho praktické
uplatnění.
Mgr. Martina Weiserová

Konverzační soutěž v německém jazyce
V prvním prosincovém týdnu proběhla na naší škole jazyková klání. Jedná se již o druhý ročník
soutěže určené studentům středních odborných škol regionu. Nápad uspořádat soutěž, v které by
mohli změřit své síly studenti jiného typu školy – tedy ne gymnázií, se zrodil loni na základě
zkušeností, jež máme právě s tradičními tzv. „ jazykovými olympiádami.“ Cílem bylo zapojit do
této aktivity co nejvíce středních odborných škol. Zdá se, že se nám daří, o čemž svědčí větší
počet soutěžících a pozitivní hodnocení.
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Vlastní soutěž probíhá ve dvou kategoriích. V první měří své síly studenti prvních a druhých
ročníků, v druhé třetích a čtvrtých. Pro každou kategorii zvlášť je připraven poslech a následný
test, který prověří porozumění textu i gramatické
dovednosti. Druhá kategorie prokáže i znalost reálií
německy mluvících zemí. Odpoledne se koná ústní část.
Student a porota vedou řízený rozhovor na vylosované
téma, řeší nastolenou situaci,
popisují připravené obrázky.
Ti nejlepší jsou odměněni
věcnými cenami. Vítězové
obou kategorií obdrží velký
slovník.
Příprava soutěže je náročná nejen organizačně, ale i finančně.
Doposud jsme využívali pomoci SRPDŠ při SZeŠ Lanškroun, které
uhradilo ceny pro vítěze. Požádali jsme tedy o příspěvek u Odboru
školství, mládeže a sportu KÚ Pardubického kraje a bylo nám
vyhověno.Částka 4000,-Kč sice není závratná, jsme však vděčni za
jakoukoli podporu.
Odměnou pro nás vyučující německého jazyka je vynikající umístění právě našich studentů.
První místa v obou kategoriích i letos zůstaly u nás. Vítězkou v první kategorii byla Adéla
Kurejová z 1.A a v druhé kategorii zvítězila Eva Štěpánková ze 4. C.
Mgr. Drahuše Tkačíková

VÝSLEDKY KONVERZAČNÍ SOUTĚŽE V NĚMECKÉM JAZYCE
2005/2006
Kategorie B/ 1. a 2. ročníky
1. místo
Kurejová Adéla
2. místo
Špinler Michal
3. místo
Horáčková Eva
4. místo
Michejdová Anna
5. místo
Vodička Antonín
6. místo
Rajnet Tomáš
7. místo
Lampárek Antonín
8. místo
Jányš Pavel

SZeŠ Lanškroun
SZeŠ Lanškroun
SZeŠ Lanškroun
SZeŠ Lanškroun
SPŠ a SOU-LTI Ústí nad Orlicí
SPŠ a SOU Česká Třebová
VOŠ a SOŠ G. Habrmana Česká Třebová
VOŠ a SOŠ G. Habrmana Česká Třebová

Kategorie A/ 3. a 4. ročníky
1. místo
Štěpánková Eva
2. místo
Petranová Zuzana
3. místo
Vorálková Vlasta
4. místo
Kotyzová Anna
5. místo
Pohlová Lucie
6. místo
Marková Dana
7. místo
Holubcová Jana
8. místo
Vytečka

SZeŠ Lanškroun
SPŠ a SOU Lanškroun
VOŠ a SOŠ G. Habrmana Česká Třebová
SPŠ a SOU-LTI Ústí nad Orlicí
SZeŠ Lanškroun
SZeŠ Lanškroun
VOŠ a SOŠ G. Habrmana Česká Třebová
SPŠ a SOU Lanškroun
Mgr. Martina Weiserová
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Krajské kolo Wolkerova Prostějova 2006
Ve čtvrtek 23.3. 2006 jsem doprovázel studentku 3.A Veroniku Řehořovou do Pardubic, kde se
zúčastnila krajského kola recitační soutěže Wolkerův Prostějov. V silné konkurenci 30
soutěžících se Veronika umístila na hezkém 5. místě.
V prvních minutách, které následovaly po vyhlášení výsledků, projevila odhodlání se v příštím
školním roce opět utkat o přízeň poroty (Pardubické poetické setkání, Mládí 2006, případné
krajské kolo Wolkerova Prostějova). Veroničina záliba v poezii a recitaci zvlášť, je mi velmi
sympatická a skutečnost, že se studentka odborné školy dostává opakovaně na špičku mezi
studenty gymnázií, zasluhuje jistě pochvalu.
Mgr. Pavel Studený

Úspěch naší studentky v anglické recitaci
Dne 22. března 2006 proběhla krajská recitační soutěž pořádaná Britským centrem SPŠE
Pardubice Bílý havran E.A. Poea. Porota hodnotila výkony studentů základních a středních škol
v několika kategoriích a disciplínách: recitace, četba, sólový a sborový zpěv - vše v anglickém
jazyce. Veronika Řehořová, studentka 3. ročníku SZeŠ Lanškroun, vystoupila v anglické
recitační soutěži, která pro ni byla cizojazyčnou premiérou, s básní Jacka Kerouaca Poem
a získala ve své kategorii krásné druhé místo. Veronika již tři roky reprezentuje naši školu
v recitačních soutěžích (Mládí 2003, 2004, 2005, krajská kola Wolkerova Prostějova 2003
a 2005, Polské dny 2003). Milovníci studentského divadla ji znají z několika vystoupení.
Věříme, že její nadání jí přinese mnoho radosti a úspěchů také v budoucnosti.
Za učitelský kolektiv SZeŠ Lanškroun gratuluje Mgr. Radmila Janoušková

100

Výroční zpráva 2005/2006

Profil fotografky
Již od malička mám ráda přírodu, protože bydlím v krásné krajině Jizerských hor. Miluji
samozřejmě také koně. Od svých 10 let jsem jezdila na jezdecké
tábory do Borčic, kde se mi o rok později s naším rodinným
Canonem povedla fotografie západu slunce s pozadím Ještědu.
V roce 2001 jsem se zúčastnila fotografické soutěže „Kůň, koník,
koníček“, kterou vypsal časopis Jezdectví. Při této soutěži jsem
zažila svůj první fotografický úspěch, protože jsem se umístila na
3. místě. Příštím rokem se tato soutěž nevyhlašovala, ale vyhlásila se
jiná, tentokrát již dobře známá soutěž „Dítě a kůň.“
Ke svým patnáctým narozeninám jsem
dostala digitální fotoaparát – Konicu
Minoltu, s kterým stále fotografuji.
Tento rok jsem se opět zúčastnila
soutěže „Dítě a kůň“ a podařilo se mi tuto soutěž vyhrát.
Po příchodu na SZeŠ Lanškroun jsem dále pokračovala ve
fotografování.V Listech Lanškrounska jsem objevila fotosoutěž
a také se jí zúčastnila. Bylo vypsáno více témat (např. Makrokosmos,
česká krajina, živá voda), kde jsem se utkala s Tomášem Marků, ale
i tak jsem se dobře umístila. Naše fotografie putovaly do celostátního
kola, kde jsem obdržela čestné uznání za Sklizeň v Jizerských horách
a 2. místo s Broučí erotikou.
Také město Frýdlant v Čechách vyhlásilo fotografickou soutěž na téma : Strom z mého okolí.
V této soutěži jsem se umístila na 1. místě a získala knihu o rostlinách, kterou jsem velice dobře
využila při zpracovávání herbáře.
Letos na jaře mě Ing. Rabas upozornil na fotografickou
soutěž na téma: Hospodářské zvíře, které jsem se zúčastnila
a vyhrála.
Nejen z tohoto umístění jsem měla velkou radost a hodlám
ve fotografování pokračovat. V současné době některé
fotografie – převážně přírody a památek publikuji ve
spolupráci se známým na internetu, kde se snažíme
o turistický portál.
(www.sweb.cz/vaclav.lynx.kalousek/Portal)
Iveta Jelínková, studentka 2.A
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První exkurze třídy 1.A dne 24. května 2006
Program:
1) Hřebčín Napajedla
2) Hřebčinec Tlumačov
3) Město Olomouc
Dopravu na místa exkurze jsme zorganizovali hromadně osobními vlaky. Při stavu studentů
dosahujícím čísla 30 je přeprava náročná na neustálou kontrolu počtů, ale vychází velmi levně.
1) Hřebčínem Napajedla a.s. nás provedl dlouholetý pracovník podniku pan Sádlo. Ukázal nám
hroby známých koní, kteří se významně zapsali do historie hřebčína, a podal nám o nich poutavé
vyprávění. Provedl nás stájemi i pastvinami, ukázal nám stanici pro veterinární vyšetření klisen.
Zhlédli jsme také připouštění klisen.
2) V Zemském hřebčinci Tlumačov se nás ujal Ing. Mamica ml., který nám jednoduše vysvětlil
historii a poslání jejich hřebčince a seznámil nás se stavem chovu koní v ČR. Jeho zasvěcený
výklad dokázal upoutat i neposlušné studentky. Poté nás provedl stájemi jednotlivých hřebců,
ukázal nám jejich jízdárnu, zhlédli jsme i lonžování hřebce a na další už nám nezbyl čas.
Vstupné jsme neplatili, protože jsme byli ze zemědělské školy.
3) V Olomouci jsme se prošli kolem kostela sv. Václava a Arcibiskupského paláce k náměstí,
kde jsme si prohlédli radniční orloj. Bohužel nebyl v provozu a na vyhlídku z věže už bylo
pozdě. Po hodinovém rozchodu jsme se přesunuli zpět k nádraží. Znechutilo nás, že si město
Olomouc málo váží turistů, kteří město navštíví i v odpoledních hodinách.
Ing. Jan Račanský

Druhá exkurze třídy 1.A dne 22. června 2006
Program:
1) Státní hrad Bouzov
2) Povoznictví Pokorný, Bouzov
3) Javoříčské jeskyně
4) Lidový řezbář Beneš, Loštice
Dopravu na místa exkurzí jsme zorganizovali hromadně osobními vlaky a linkovými autobusy.
1) Přestože jsme byli objednáni, vnitřní prohlídku hradu Bouzov jsme odmítli, protože zkrácená
trasa po slevě pro studenty by stála 52,- Kč na osobu a většina dětí takové peníze neměla.
Prohlédli jsme si nádvoří, řekli si pár slov o hradu a přešli jsme k panu Pokornému.
2) Pan Pokorný provozuje povoznictví na vysoké úrovni. Seznámil nás s historií vzniku své
firmy a s předmětem podnikání a prošel s námi své stáje. Poté ještě s dvěma pomocníky zapřáhl
koně do dvou formanských vozů upravených pro turistické vyjížďky a projel s námi trasu do
Javoříčka vedoucí chráněnou krajinnou oblastí. Nádhernou projížďku vylepšila matka jednoho
našeho studenta, která nás na cestu vybavila občerstvením.
3) Javoříčské jeskyně jsou poměrně rozsáhlé s nádhernými krápníkovými přírodními útvary.
Navíc děti zaujala i šikovná mladá průvodkyně.
4) Lidový řezbář pan Beneš nám předvedl svou velkou i malou tvorbu. Škoda jen, že jeho
expozice je umístěna ve stísněných prostorách a druhá skupina si ji už nestačila prohlédnout. Pro
úmorné vedro jsme zkrátili exkurzi a zrušili plánovanou návštěvu v Loštické tvarůžkárně. Proto
jsme měli na prohlídku jeho tvorby málo času z důvodu návaznosti spojů.
Ing. Jan Račanský
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Odborná exkurze třídy 2.A
Ve dnech 12.6. - 14.6. 2006 absolvovali studenti 2.A exkurzi na Sečskou přehradu a do jejího
okolí.
První den jsme navštívili hřebčín a zámek ve Slatiňanech.Prohlídka hřebčína i zámku byla velice
zajímavá i poučná.Po ubytování v překrásném prostředí na Sečské přehradě jsme měli možnost
i sportovního vyžití. Druhý den jsme podnikli pěší výlet do okolí Sečské přehrady a navštívili
koňský ranč v Kovářově. Třetí den jsme si prohlédli chrudimské Muzeum loutek a odbornou
exkurzi jsme ukončili prohlídkou Státního závodiště v Pardubicích.V odpoledních hodinách jsme
se vrátili vlakem do Lanškrouna.
K úspěšnému průběhu odborné exkurze přispělo i počasí, které bylo po celou dobu velice
příjemné.
Ing. Josef Hylena

Třída 2.C ve Vídni a na jižní Moravě
Odborná exkurze třídy 2.C proběhla v termínu od 21.-23.6. 2006. Zahájili jsme ji návštěvou
výstavy Slovanské epopeje od Alfonse Muchy v Moravském Krumlově. Poté jsme se
v Mikulově zúčastnili prohlídky zámku včetně expozice věnované rodu Dietrichsteinů
a pěstování vína na jižní Moravě. V podsklepí zámku jsme měli možnost zhlédnout místní raritu
- obří sud, který sloužil k uchování vína a později i k pořádání různých kulturních akcí. Závěrem
jsme pěším pochodem v úporném horku překonali Pálavské vrchy z Mikulova do Dolních
Věstonic.
Druhý den jsme v plném očekávání zavítali do hlavního města Rakouska, Vídně. Navštívili jsme
historické centrum s nejdůležitějšími památkami kolem bulváru Ringstraße. Nezapomněli jsme
navštívit i gotickou katedrálu Stephansdom a Karlskirche. Odpoledne jsme prošli zahrady
barokního zámku Schönbrunn, zastavili jsme se u domu Hundertwasserhaus a rovněž jsme
využili atrakcí zábavního parku Prateru.
Nakonec jsme se seznámili s pravěkým osídlením v muzeu Dolní Věstonice, kde jsme také
uviděli Věstonickou Venuši. Pokračovali jsme do zámku Lednice. Po jeho prohlídce jsme pěšky
prozkoumali Lednicko-valtický areál, který je chráněný organizací UNESCO. Naše společné
putování jsme zakončili u zámku ve Valticích.
Ing. Věra Zemanová
Mgr. Martina Weiserová

Odborný kurz pro 3. ročníky – směr chov koní a jezdectví
Ve dnech 22. až 26. května 2006 se uskutečnil odborný kurz pro třetí ročníky oboru
Agropodnikání. Součástí tohoto kurzu byla odborná exkurze do Equinního reprodukčního centra
(ERC) v Mněticích. Studenti se zde seznámili se základními biotechnologickými metodami
používanými při reprodukci koní, např. s inseminací čerstvým, resp. zchlazeným a také
mraženým spermatem, dále pak s možnostmi embryotransferu u koní. V Pardubicích si pak
následně s odborným výkladem prohlédli dostihové závodiště – stáje, tribuny, některé skoky pro
soutěže všestrannosti a především dostihovou dráhu včetně nejslavnější překážky Taxis.
Pan Kysilka ze SOU Jaroměř velice osobitým způsobem vysvětlil studentům význam kovářství
a podkovářství, základní způsoby podkování koní i moderní trendy tohoto oboru. Studenti měli
možnost vidět velké množství různých druhů podkov používaných dnes i v minulosti (kovové,
plastové, pro dostihové, sportovní a tažné koně, pro klusáky, podkovy pro ortopedické účely).

103

SZeŠ Lanškroun
Výklad byl průběžně doprovázen praktickou ukázkou korektury kopyt mladých koní
a podkování sportovních koní.
Nejčastějšími nemocemi, které se vyskytují u koní, jsou koliky, nemoci pohybového aparátu,
dále pak otlaky od postrojů, odřeniny, kousnutí a tržné rány apod. S poskytováním první pomoci
při těchto úrazech a nemocech, a především s veterinární prevencí v chovech koní studenty
seznámil pan MVDr. Hyksa.
Zaměstnanci společnosti Bovet připravili naprosto dokonalou přednášku o embryotransferu
v chovu skotu a ve spolupráci s naším školním statkem ho také prakticky provedli. Na stájích
předvedli výplach dárkyň, v učebně laboratorní posouzení odebraných vajíček a následně
zapravení oplozených vajíček příjemkyním.
V jezdecké hale pak mohli studenti zhlédnout ukázku
westernového ježdění. Paní Kněžourová z Ostrova se zde
představila se svým plemenným hřebcem Bne Cool Junior
plemene Quarter-horse.
S tématem Etologie koní a jejím využitím v chovech koní
studenty seznámila Ing. J. Víchová – Bartošová. Převážná
část etologických pozorování a vědeckých prací věnující se
této problematice pochází ze zahraničí, proto její výsledky
nejsou příliš známé naší „koňařské“ veřejnosti. V současné době je velice populární přirozená
komunikace s koněm a má čím dál více příznivců. Nejen
zde je otázka znalosti chování koní velice důležitá. Každý
chovatel a majitel koní by se měl seznámit se základními
projevy chování koní, oblastí welfare apod. Přednáška byla
velice rozsáhlá a nesmírně zajímavá, doprovázena vtipně
provedenou počítačovou prezentací.
Závěr odborného kurzu patřil panu Františku Slavíkovi
z Heřmanova Městce - trenérovi české reprezentace
v soutěžích všestrannosti. Jeho přednáška se týkala historie
i současnosti této jezdecké disciplíny, ale hlavně účasti Jaroslava Hatly s koněm Kyrenejenalla´s
Boy na olympijských hrách v Athénách 2004.
Ing. Darie Kotyzová, Ing. Hana Stehlíková

Odborný seminář s třídou 3.A
konaný ve dnech 22. a 23. května 2006 s exkurzí do firem:
1) Zemědělská technika Marek, Žamberk-Helvíkovice
2) Agrokonzulta Žamberk
3) Klas Nekoř-Šedivec
4) Živa Klášterec n. O.
1) Ve firmě Marek – Zemědělská technika v Žamberku-Helvíkovicích se nás ujal sám majitel
pan Jiří Marek, seznámil nás s historií firmy, provedl nás celým areálem, předvedl nám traktor
a sklízecí mlátičku John Deere a pak nás v prezentační místnosti seznámil s novinkami na trhu se
zemědělskou technikou. Zajímavě diskutoval se studenty o zemědělské technice.
2) Ve firmě Agrokonzulta Žamberk se nás ujal sám majitel pan Ing. Jan Šeda, který nás seznámil
s historií a předmětem podnikání jeho firmy a pak nám jeho syn Vladimír (nedávný absolvent
naší školy) předvedl traktor Case a celý sortiment zemědělských strojů, jehož prodej má na
starosti.
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3) Ve firmě Klas Nekoř, středisko zemědělské techniky Šedivec, se nás ujal vedoucí střediska
pan Jan Kosek, seznámil nás s historií vzniku a s předmětem podnikání střediska, předvedl nám
novinky použité na sklízecích mlátičkách, řezačkách a sběracích návěsech Claas a kompletně
nám předvedl sklízecí mlátičku Claas Lexion a řezačku Claas Jaguar.
4) Ve firmě Živa Klášterec nad Orlicí se nás ujal ředitel firmy pan Ing. Žďárský, seznámil nás
s historií vzniku a s předmětem podnikání jeho firmy a zajímavě diskutoval se studenty o dalších
možnostech podnikání v zemědělství v podhorkých oblastech. Pak nás provedl prodejnou malé
zemědělské mechanizace a seznámil nás s novinkami na trhu od firem Vari a Reform.
Exkurze při odborném semináři vrchovatě splnily účel; studenti se seznámili s firmami
podnikajícími v zemědělství v našem okrese a získali inspiraci, jak se mohou uplatnit v životě po
absolvování školy. Rovněž pro mé vlastní vzdělávání byly přínosné, protože jsem měl přímou
možnost se seznámit s nejžhavějšími novinkami na trhu se zemědělskou technikou.
Ing. Jan Račanský

Odborná exkurze 3.A
V druhé polovině května jsme s mojí třídou 3.A absolvovali exkurzi po zemědělských
a zpracovatelských podnicích v okolí mého rodného městečka Loštice. Podařilo se nám zapůjčit
Avii-na přepravu osob, tudíž jsme byli nezávislí na dopravě a mohli tak neomezeně realizovat
plánovaný program.
Ve čtvrtek 18. května dopoledne jsme se ponořili do historie návštěvou pohádkového hradu
Bouzov. Následoval návrat do současnosti - prohlídka nedalekého litovelského pivovaru.
Provázela nás energická paní sládková, která nás seznámila s výrobním postupem tohoto nápoje.
Velmi odborný, zajímavý a názorný výklad průvodkyně a zejména závěrečná ochutnávka ve
studentech zanechaly nesmazatelnou vzpomínku. Dalším (studenty oblíbeným) bodem exkurze
byl oběd v restauraci „Na Růžku“ v Lošticích. Po obědě
jsme se přesunuli do místního zemědělského podniku
„Palomo“. Zde se nám věnoval vedoucí rostlinné výroby
pan Vojtěch Pospíšil, který v krátkosti nastínil výrobní
program, uvedl výsledky v pěstování rostlin a připomenul
nejpalčivější problémy současného zemědělství. Viděli
jsme také moderní dojírnu a prohlédli si i odchovnu telat
a mladého dobytka. Chlapeckou část třídy velmi zaujala
závěrečná prohlídka mechanizačního vybavení tohoto
podniku. Den jsme zakončili malým táborákem s opékáním
špekáčků na přilehlé zahradě rodinného domku.
Druhý den ráno jsme zavítali do místního muzea tvarůžků, kde jsme se seznámili s historií
a současností této evropské rarity. Po prohlídce muzea některé ze studentek v přilehlém obchodě
zakoupily několik vzorků této voňavé speciality. Tento čin se neshledal s velkým pochopením
vzhledem k následující cestě do Lanškrouna. Celá exkurze byla dokumentována videokamerou,
a tak jsme cestou domů prožívali vše ještě jednou při sledování záznamu. Exkurze se velmi
povedla, studentům se líbila a já doufám, že jim dala něco i pro jejich vzdělání.
Ing. Jaroslav Hél, třídní učitel
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Odborné exkurze třídy 3.C
Druhou polovinu studia jsme začínali velmi příjemně. Hned na začátku září jsme navštívili
v rámci plánované odborné exkurze Prahu.
První den jsme si prohlédli senát a setkali jsme se s paní senátorkou
Ing. Ludmilou Műlerovou. Potom jsme
prošli
nádhernou
Valdštejnskou
zahradu, pokračovali jsme na Pražský
hrad a nakonec jsme vystoupali až do
věže Chrámu svatého Víta.
Druhý den dopoledne jsme začali opět
malým cestováním. Tentokrát však jen
autobusem a metrem po Praze. Byli
jsme totiž ubytováni na kolejích České
zemědělské univerzity. Vystoupili jsme
u Kongresového centra a šli jsme na
Vyšehrad. Naší poslední zastávkou byla Centrální banka. Výklad
i prohlídka byly velice zajímavé a pro studenty ekonomického oboru
jistě velmi přínosné.
Exkurze byla velmi zajímavá a hlavně velmi příjemná, protože bylo velmi krásné počasí.

Jak jsme začali, tak jsme skončili. Předposlední den vyučování tohoto školního roku jsme
absolvovali ještě jednu exkurzi. Tentokrát jen jednodenní. Naším cílem byla Olomouc.
V dopoledních hodinách jsme měli objednanou prohlídku Státní vědecké knihovny Olomouc.
Byli jsme velice mile překvapeni tím, co jsme viděli. Průvodce se nám maximálně věnoval,
provedl nás i klimatizovanou částí se vzácnými starými tisky. Dokonce jsme si mohli na některé
sáhnout a prohlédnout je. Druhou část exkurze jsme věnovali prohlídce ZOO Svatý Kopeček.
Procházka klidným prostředím krásné přírody za slunečného počasí byla příjemnou tečkou za
našimi letošními exkurzemi.
Mgr. Lenka Tejklová
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Exkurze 3.B
Odborná exkurze studentek 3.B se uskutečnila 15.5. – 17.5. 2006 s následujícím programem:
15.5. Nová Amerika – prohlídka ranče s odborným výkladem
ZOO Dvůr Králové nad Labem – individuální prohlídka ZOO včetně Safari
16.5. Odjezd do Pece pod Sněžkou, odtud lanovkou na Růžovou horu a pěší výstup na Sněžku.
Zpáteční cesta přes Obří důl do Pece pod Sněžkou.
Přejezd do Vrchlabí a návštěva ekologické expozice Kámen a život.
17.5 Návštěva hospitalu Kuks, dále návštěva a prohlídka Betlému.
Přejezd do Hradce Králové – prohlídka Obřího akvária.
Cestovaly jsme autobusem, ubytovány jsme byly v Janských Lázních.
Ing. Marie Urbanová

Malé ohlédnutí třídy 4.C
Školní rok 2005/2006 byl naším posledním. Kromě studia jsme se věnovali i dalším důležitým
věcem:
3. listopadu 2005 jsme navštívili veletržní město Brno a na
akci zvané Gaudeamus jsme se seznámili s možnostmi
studia na vysokých a vyšších odborných školách.
22. a 23. listopadu 2005 jsme absolvovali naši poslední
odbornou exkurzi, kterou jsme spojili se stužkovacím
večírkem. Navštívili jsme jadernou elektrárnu Dukovany,
Školní hospodářství SZeŠ Valtice a Národní salon vín
tamtéž. V Boskovicích pak místní muzeum a expozici
historických zemědělských strojů.
Potom jsme začali připravovat náš maturitní ples, který se
konal 17. února 2006. Byl velmi zdařilý a obohacený také
o přehlídku svatebních šatů. V rolích modelek a modelů
vystoupili studenti naší třídy.
Konec zábavy – jdeme do finále: maturity nanečisto,
písemná maturitní práce z českého jazyka, tablo… A začíná
sklizeň plodů našeho ducha.
Studenti 4.C, květen 2006

Třída 4.B 2005/2006
Nezadržitelnost běhu času si lze v kantorské profesi uvědomit hmatatelněji než v ostatních.
V roce 2002 nastoupil na naši školu výrazný dívčí kolektiv, který byl propojen společným
zájmem o chov koní a o jezdecký sport vůbec.
Společně strávené čtyři roky života přinesly mnohé. Vyrovnat se s nároky studia, realizovat se,
zrát…
Zformovaný kolektiv, který zasedl do lavic v září 2005, zdárně dospěl do cíle. Všechny dívky,
které přistoupily k maturitě, uspěly.
Mnohé z nich čeká náročné vysokoškolské studium, některé, s čerstvou maturitou v kapse,
odjíždějí na zkušenou do ciziny - konkrétně do Velké Británie a SRN. Michaela Gurovičová se
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rozhodla pro práci ve stáji Kempkehof, kde již měsíc o prázdninách působila inspirována
výměnným pobytem v rámci studia.
Ve vyučovacím procesu vzniká nejen suma poznatků, ale i vztahy. Odborné exkurze – kam
jinam než ke koním do stájí – společná posezení, společné starosti - to vše vytváří pocit
sounáležitosti. Vzpomínky zůstávají a připraví půdu pro milá setkání po letech.
Mgr. Drahuše Tkačíková

Sportovně - rekreační pobyt studentů budoucích prvních ročníků
V prvním červencovém týdnu roku 2005 se na naší škole konalo již tradiční prázdninové setkání
studentů budoucích prvních ročníků oboru Agropodnikání.
Oficiální zahájení kurzu proběhlo v pondělí ráno v prostorách SZeŠ, kde byli účastníci rozděleni
do dvou skupin. Během týdenního pobytu absolvovali pod vedením svých budoucích třídních
učitelů program, jehož součástí byly především jezdecké aktivity a ošetřování koní. Všichni
budoucí studenti se také seznámili s městem a jeho blízkým okolím, zhlédli jezdecká vystoupení
našich cvičitelů a výcvik mladých koní.
Součástí pobytu byla také návštěva slavného Muzea řemesel v Letohradě a turnaj v minigolfu
v areálu lanškrounských rybníků. Milovníci koní a cyklistiky si také přišli na své – to když jsme
podnikli cyklistický výlet Lanškrounskem, jehož součástí byla prohlídka stájí pana Votavy
v Ostrově. Touto cestou mu děkujeme za ochotu, s níž nás provázel; dík patří také ZŠ
Dobrovského, která nám zapůjčila dostatečné množství kol. Snad největší úspěch měl středeční
výlet do hřebčína v Kladrubech nad Labem, slatiňanských stájí a tamního hipologického muzea.
I přes dílčí změny vzniklé nepřízní počasí se sportovně – rekreační pobyt vydařil. Organizátoři
věří, že se mezi některými budoucími studenty právě zde zrodila přátelství na celá středoškolská
léta a snad také na celý život.
Mgr. Pavel Studený
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Lyžařský výcvik Čenkovice 2006
V letošních prvních ročnících byl velký zájem o zimní lyžařský výcvik. Proto jsme se rozhodli
uspořádat 2 turnusy. V neděli 26.února odjeli jako první do Čenkovic studenti 1.C. Byli jsme
ubytováni na velmi pěkné chatě Lidunka. Stravování nám
zajistil pan Rubeš, který nám jídlo vozil na chatu a služba
dne jídlo vydávala. Mnohdy bylo komické sledovat chlapce
při práci v kuchyni.
Druhý výcvik začal o týden později 5. března. Zúčastnili se
ho studenti 1.A a 1.B. Tentokrát jsme bydleli v turistické
ubytovně Ski klub Česká Třebová, stravování bylo
zajištěno v nedalekém
hotelu Atlas.
V obou turnusech si nemůžeme stěžovat na nedostatek
sněhu (130 cm). Absolvovali jsme výcvik na sjezdových
lyžích, běžeckých lyžích a snowboardu. Někteří si jen
zdokonalili své lyžařské dovednosti, ale bylo i dost těch,
kteří stáli na lyžích či snowboardu poprvé. Na konci
výcviku všichni jezdili na vleku a sjeli velkou sjezdovku.
Počasí nám přálo, někdy nám svítilo sluníčko, jindy se
schovalo za mraky a přidala se mlha nebo vítr, ale to už
k pravému horskému počasí neodmyslitelně patří. Myslíme, že se oba výcviky zdařily
a doufáme, že i příští rok bude tak velký zájem jako letos.
Mgr. Lenka Chrobáková, Mgr. Pavel Dvořáček, učitelé tělesné výchovy

Ekologický seminář
Ekologický seminář absolvovali studenti 2. ročníku oboru Agropodnikání i oboru Podnikání
a služby v rozsahu 5 dní (tj. 40 vyučovacích hodin).
Náplň byla rozdělena na část praktickou (pracovní) a teoretickou (poznávací). Praktická část
proběhla již v podzimním období (v měsíci říjnu) a ve spolupráci s Mendelovou zemědělskou
a lesnickou univerzitou v Brně jsme se podíleli na ozeleňování železničního koridoru mezi
Českou Třebovou a Třebovicemi. Tato činnost byla pro studenty prospěšná především v tom, že
poznali druhy dřevin vhodné do prostředí ohroženého erozí a osvojili si zásady výsadby
a následného ošetření vysázených dřevin (mulčování). Neméně zajímavý a prospěšný pro
studenty byl finanční efekt, který byl následně využit v poznávací části. Ta zahrnovala přednášky
o zacházení s odpady a o hydrologických poměrech v oblasti Lanškrounska (lektoři odboru ŽP
MěÚ v Lanškrouně).
Dále pro nás Český svaz ochránců přírody uspořádal zajímavou přednášku o místních
geologických poměrech včetně ukázky nerostů a hornin. Velmi atraktivní byla přednáška paní
Malátkové (taktéž ČSOP) „Sovy do škol.“
Další poznávací akcí byla návštěva jarní výstavy Flora Olomouc, kterou jsme doplnili
prohlídkou rostlin v zahradnickém centru Horizont v Bystrovanech.
Poslední den jsme využili pro návštěvu Moravského krasu, pštrosí farmy v Doubravici
a Arboreta v Boskovicích.
Ing. Marie Urbanová
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Sportovně - cyklistický kurz 2006
Ve dnech 17.6. - 22.6. 2006 se uskutečnil cyklistický kurz
pro studenty 3. ročníků. Jako každoročně jsme ho
absolvovali v krásné přírodě okolí Pastvinské přehrady.
Ubytování a stravování pravidelně zajišťujeme na chatě
Lesanka. Kurzu se zúčastnilo 25 studentů, ostatní
absolvovali program v Lanškrouně a jeho nejbližším okolí.
Náplň výcviku netvořila jenom cyklistika, ale také vodácký
výcvik, základy horolezectví, topografie a orientace
v terénu,
softball,
základy první pomoci,
střelba ze vzduchovky, míčové hry. Nechyběl ani celodenní
cyklovýlet na trase Kunvald-Rokytnice v Orlických horáchbývalá pevnostní silnice-Zemská brána. Studenti bez
vážných potíží projeli tímto krásným zvlněným koutem
Orlických hor; večer mnozí ani nechtěli věřit, že zdolali
více než 60 km.
Na závěr kurzu proběhl proběhl branný závod družstev, kde
studenti zúročili všechny dosavadní znalosti a dovednosti
získané během pobytu. Počasí nám po celou dobu přálo a kurz hodnotíme jako velmi zdařilý.
Mgr. Lenka Chrobáková

V areálu SZeŠ Lanškroun zřízen psí útulek
V uplynulém školním roce byl v areálu SZeŠ Lanškroun
během
několika
měsíců
přestavěn
bývalý
objekt
vepřína
na
psí
útulek.
Caniscentrum, s.r.o., která
provozuje toto v našem městě
dlouho postrádané zařízení,
nabízí v moderně řešených
prostorách azyl toulavým
psům. Majitelé čtyřnohých
přátel člověka zde naleznou poradnu, prodejnu krmiv
a chovatelských potřeb. Část prostor je vyhrazena pro potřeby psího
hotelu.
Otevírací doba psího útulku pro širokou veřejnost je
stanovena na úterý a pátek vždy od 14:00 do 18:00,
v sobotu od 9:00 do 11:00. Bližší informace týkající se
poskytovaných služeb vám zodpoví pracovníci Caniscentra,
s.r.o. na čísle: 724813222.
(Článek vychází z údajů zveřejněných v Listech Lanškrounska č.14
a 15, 28.7. 2006, str. 5)

Mgr. Pavel Studený
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Rozbor hospodaření za rok 2005
Hodnocení činnosti organizace:
a) Výuka i provoz školy byly zajištěny bez komplikací a probíhaly nerušeně. Na škole
studovalo ve školním roce 2005/2006 331 žáků. Z toho bylo 8 tříd čtyřletého oboru
Agropodnikání, 1 třída 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 2005 byl
pro nás nedostatek finančních prostředků na provoz školy, údržby a opravy. Nedostatek
prostředků na investice se objevuje již mnoho let. V roce 2005 se nám podařilo zajistit větší
objem finančních prostředků z dotací Pardubického kraje a byla dokončena oprava školní
jídelny, na které jsme se podíleli částkou 140 tis. Kč z prostředků FRIM. Na domově
mládeže se dokončila výměna oken a provedla se částečná obměna vnitřního vybavení
pokojů, vestavěné skříně a postele. Dále se 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.

Vypořádání finančního vztahu k rozpočtu zřizovatele
a) Rozpočet školy
Neinvestiční příspěvek na provoz školy .................................. 20 386 tis. Kč
Příjmy z provozu školy…. ......................................................... 2 618 tis. Kč
Ostatní účelové dotace …………………………………………2 067 tis. Kč
Převody z fondů ………………………………………………….249 tis. Kč
Příjmy celkem ………………………………………………...25 320 tis. Kč
Náklady celkem ………………………………………………25 303 tis. Kč
Hospodářský výsledek …………………………………………….17 tis. Kč
b) Opravy
V roce 2005 jsme provedli opravy nemovitého majetku ve výši 1 257 tis. Kč a běžné opravy
movitého majetku ve výši 375 tis. Kč.
c) Investiční činnost
Z celkové částky věnované na investiční činnost bylo v roce 2005 použito 50 tis. Kč na nákup
vysavače, 140 tis. Kč na rekonstrukci kuchyně, 245 tis. Kč na novou podlahu v tělocvičně a 100
tis. Kč na energetický audit budov školy v Dolním Třešňovci.
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V rámci investiční činnosti zřizovatele byla dokončena druhá fáze rekonstrukce školní jídelny ve
výši 3 mil. Kč.
Energetický audit na škole v Dolním Třešňovci v hodnotě 100 tis. Kč, byl podpořen státní dotací
ČEA ve výši 25 tis. Kč. Naplňování závěrů energetických auditů školy a Domova mládeže se
promítne do rozpočtu školy v roce 2006 a letech následujících.
d) Fondy
Fond reprodukce investičního majetku:
Počáteční stav………………………………………………………..0 tis. Kč
Tvorba z odpisů 2005……………………………………………..444 tis. Kč
Jiné zdroje…………………………………………………………457 tis. Kč
Tvorba celkem…………………………………………………….901 tis. Kč
Čerpání fondu:
Nákup vysavače…………………………………………………….50 tis. Kč
Přestavba kuchyně………………………………………...............140 tis. Kč
Podlaha v tělocvičně………………………………………………244 tis. Kč
Energetický audit………………………………………………….100 tis. Kč
Čerpání fondu celkem……………………………………………..534 tis. Kč
Konečný stav………………………………………………………367 tis. Kč
Fond sociální:
Počáteční stav .................................................................................. .4 tis. Kč
Tvorba fondu ................................................................................. 257 tis. Kč
Čerpání .......................................................................................... 197 tis. Kč
Konečný stav .................................................................................. 64 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 tis. Kč
Tvorba fondu……………………………………………………...139 tis. Kč
Čerpání……………………………………………………………139 tis. Kč
Konečný stav………………………………………………………. 0 tis. Kč
e) Výnosy z prodeje a pronájmu státního majetku
Výnosy z pronájmu státního majetku činily v roce 2005, celkem 110 tis. Kč
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Hospodářský výsledek a jeho použití
Hospodářský výsledek za rok 2005 činil + 17 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 2005 byl výsledek hospodářské činnosti + 291 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. 2005 byla provedena na SZeŠ Lanškroun fyzická inventura veškerého majetku
a k 31.12. 2005 proběhlo porovnání jednotlivých účtů organizace se zjištěnými stavy. Nákupy
uskutečněné v prosinci 2005 byly zahrnuty do stavu účtu.
Pro rok 2005 byl vypracován odpisový plán, kde je uveden odepisovaný majetek školy pro tento
rok. Celková hodnota odpisů pro rok 2005 činila 444 tis. Kč.

Stav majetku k 31.12.2005
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 2006. Všechny zápisy o průběhu inventarizace (inventární soupisy, likvidační
protokoly, odpisový plán atd.) jsou uloženy.
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Stav pohledávek a závazků
Ke 31.12.2005 činil stav pohledávek a závazků:
Pohledávky ........ účet 311 ......................... .129 tis. Kč
Závazky ............. účet 321 .......................... 335 tis. Kč
Jaroslav Dajč
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Česká školní inspekce
V termínu 15. a 16. května 2006, tedy v náročném předmaturitním období, zavítala na SZeŠ
Lanškroun školní inspekce. Kontrola byla zaměřena zejména na práci vedení školy, výchovného
poradce, na prevenci sociálně patologických jevů a na výuku anglického jazyka. Celkové
hodnocení školy dopadlo velmi dobře, nebyly zjištěny žádné věcné ani metodické nedostatky.
Z vyhodnocení inspekční zprávy vyplývá tato skutečnost:
Řízení školy v oblasti personálních podmínek je na standardní úrovni,příkladem dobré praxe je
realizace dlouhodobého záměru ve vzdělávání.
Podmínky pro ukončování studia
na standardní úrovni.

reformovanou maturitní zkouškou jsou vytvářeny

Přijímání žáků ke studiu je na standardní úrovni.
Podmínky výuky cizích jazyků jsou na standardní úrovni. Oblast zahrnující inovaci obsahu
vzdělávání a nových forem práce je příkladem dobré praxe.
Prevence sociálně patologických jevů je ve škole zajišťována standardně.
Motivace pro studium a využití získaných jazykových kompetencí žáků jsou nadstandardní
a příkladem dobré praxe.
V ostatních oblastech dle výše uvedených inspekčních zjištění existují nebo jsou vytvářeny
standardní podmínky vzdělávání, rovněž je standardní podpora rozvoje osobnosti žáka.
Ing. Vlastislav Fiedler, ředitel školy
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Třída 1.A
třídní učitel:
Ing. Jan Račanský

Bělochová Lucie
Demeterová Hana
Drbohlavová Dita
Dryáková Matina
Eliáš Martin
Hánová Kateřina
Hrubá Barbora
Jankulárová Michaela
Jüthnerová Ivana
Kobelková Marta
Kovář Lukáš
Kurejová Adéla
Lešková Marie
Ludvíková Lucie
Macounová Klára
Maňhalová Martina
Němec Ondřej
Obdržálková Veronika
Pávková Lucie
Pavlíček Jan
Pelinková Miluše
Portyšová Lucie
Poštová Martina
Skácel Martin
Syručková Jana
Šindelář Josef
Šindelářová Naďa
Továrek Petr
Zemanová Věra
Zemanová Veronika
Šablaturová Veronika
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Třída 1.B
třídní učitelka:
Mgr. Lenka Chrobáková

Belasová Eliška
Fojtková Eva
Foltýnová Martina
Grichvalská Martina
Grulichová Adéla
Chalupová Michaela
Jonová Veronika
Krpatová Veronika
Kupčíková Lucie
Langmajerová Michaela
Ledrová Markéta
Lejsalová Markéta
Ležalová Romana
Műllerová Kateřina
Oliveriusová Tereza
Pospíšilová Jana
Rebstőcková Karolína
Rubešová Jitka
Řeháková Tereza
Strejčková Markéta
Šulová Anna
Šustrová Simona
Václavíková Hana
Václavíková Lucie
Valachová Lucia
Vaňousová Zdeňka
Vargová Martina
Vašátková Klára
Večerková Alice
Závodníková Zuzana
Vinklerová Vladimíra
Pospíšilová Eva

Třída 1.C
třídní učitel:
Mgr. Emil Fogl

Bartošová Kateřina
Dubská Simona
Dušková Monika
Dušková Petra
Faltejsková Jana
Hejl Jiří
Holomková Lenka
Horáček Adam
Hufová Veronika
Chládková Adéla
Ježková Kateřina
Jirásková Andrea
Kollert Jiří
Kotěrová lucie
Křivohlávková Lucie
Kvapilová Veronika
Kyralová Nikola
Maleňák Michal
Marková Petra
Mnichová Lenka
Moravcová Kateřina
Nepokojová Klára
Odstrčilová Adéla
Peichlová Nikola
Plodr Jan
Pluhař Milan
Podolánová Kateřina
Serynová Veronika
Šilarová Jana
Štorková Barbora
Taclová Tereza
Cibulka Radim
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Třída 2.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
Marešová Jana
Maršíková Veronika
Michejdová Anna
Mlynářová Věra
Pernicová Martina
Pochylová Lenka
Pospíšil Ladislav
Remová Helena
Růžičková Šárka
Škarka Jan
Venzarová Kristýna
Weinhauer David
Řeháková Monika
Sochůrek Tomáš

Třída 2.B
třídní učitelka:
Ing. Hana Stehlíková

Fabiánová Jarmila
Hauptová Pavla
Havlíčková Petra
Chadrabová Michaela
Charouzová Monika
Chlíbková Pavla
Janská Nikola
Jarková Jana
Jedlinská Renata
Jořenková Jana
Jurčová Markéta
Klugová Kateřina
Kuříková Pavlína
Maříková Veronika
Műllerová Simona
Neumanová Martina
Opravilová Eliška
Pešková Veronika
Peterková Veronika
Pravcová Michaela
Rosenbachová Lenka
Stratilová Petrana
Štarmanová Markéta
Valentová Věra

Třída 2.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
Kráčmar Filip
Ryšavá Kristýna
Řeháková Lucie
Řehořová Veronika
Skalická Veronika
Svatošová Markéta
Špinler Michal
Vacková Veronika
Žídková Eva
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Třída 3.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 3.B
třídní učitelka:
Ing. Marie Urbanová

Běláková Nikola
Desenská Eva
Doležalová Markéta
Dvořáková Jana
Hasová Gabriela
Hrubešová Zuzana
Hubová Petra
Jarešová Michaela
Kasalová Michaela
Kulhánková Iva
Landovská Monika
Landovská Renata
Nejmanová Martina
Nosková Martina
Pavlištová Iva
Penzová Zuzana
Pustajová Dobroslava
Slabiňáková Hana
Slavíková Bohumila
Ščupalová Nikola
Vodičková Tereza
Paroulková Pavlína

Třída 3.C
třídní učitelka:
Mgr. Lenka Tejklová

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
Richtrová Petra
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Třída 4.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

Třída 4.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

Třída 4.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
Rudolecká Denisa
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Třída 5.DS
třídní učitelka:
Ing. 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
Macháčková Lada
Melezínek Karel
Pechancová Gabriela
Poštulková Romana
Picková Denisa
Poštulková Jaroslava
Souralová Anna
Šrůtková Ivana
Tejkl Josef
Vaníčková Irena
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Příprava studentů na hodiny matematiky je někdy až přepkvapivě precizní.
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