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VÁŽENÍ PŘÁTELÉ ,

uplynulý školní rok byl nejúspěšnějším rokem
v historii naší školy ohledně získání
investičních prostředků  konkrétně na
plynofikaci a zateplení budovy domova
mládeže a zateplení celého objektu školy,
tělocvičny a jídelny. Investice na domov
mládeže je potvrzena na 5 mil. Kč a celkový
investiční záměr schválený ministerstvem
a Pardubickým krajem činí do roku 2010
23 mil. Kč. Pracuji na této škole již 33 let
a pokud budu srovnávat s minulostí, byl to rok
nadprůměrný v oblasti investic do budov,
v aktivitách školy a jejího financování,
průměrný byl v oblasti studijních výsledků našich žáků (i když došlo k mírnému zlepšení proti
minulému školnímu roku), nezlepšila se absence.
Školní rok 2007/2008 výrazně ovlivnilo mnoho událostí. Z hlediska perspektivy školy považuji
za nejdůležitější schválený záměr Pardubického kraje, ve kterém jako náš zřizovatel plánuje
vytvořit ze školy a školního statku regionální vzdělávací centrum pro zemědělství, venkov
a životní prostředí. Z tohoto důvodu jsou schvalovány i velké investice do majetku školy. Další
významnou naší aktivitou je začlenění mezi školy s celoživotním vzděláváním v rámci projektu
Pardubického kraje. Stáváme se školou pro celoživotní vzdělávání a to je naše výhoda ve
srovnání s jinými středními školami regionu. Na základě tohoto programu jsme realizovali dva
kurzy. Jeden pro zemědělce a druhý pro cvičitele jezdectví. Jsme jedinou školou v ČR, která pro
zájemce o jezdecký sport tento kurz může pořádat. Proti minulému školnímu roku byl nižší
zájem o studium na naší škole, ale přesto máme přijato 87 žáků do 1. ročníku. Velice pozitivně
lze hodnotit i zvýšený zájem zemědělské praxe o naše absolventy a jejich uplatnění na trhu
práce, nejen v ČR ale i v zahraničí.
Uplynulý školní rok můžeme opět nazvat také rokem rozvíjení spolupráce s některými
evropskými zeměmi. Díky realizaci mezinárodních projektů i vlastních aktivit mohli naši
studenti i někteří učitelé navštívit Německo, Slovensko a Norsko. Naši zahraniční partneři také
navštívili, anebo brzy navštíví recipročně naši školu.
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.
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 dospělé za účelem celoživotního vzdělávání. Zájem o studium
zemědělského oboru Agropodnikání se v letošním roce snížil, ale přesto jsme jednou z mála škol
v ČR, která naplňuje každoročně minimálně 2 třídy v ročníku tohoto oboru. Pro obor
Agropodnikání jsou již vypracované rámcové i školní vzdělávací programy, které se v současné
době ověřují a od začátku školního roku 2009/2010 budeme realizovat vlastní školní vzdělávací
program. U oboru Podnikání a služby došlo také v letošním roce ke stabilizaci; také zde máme
vytvořený rámcový i školní vzdělávací program, podle kterého začneme vyučovat od 1. 9. 2009
pod názvem Ekonomika a podnikání. Přes počáteční zmatky jsme školní vzdělávací programy
začali zpracovávat s předstihem na podzim roku 2007 a bylo jedině správné, že jsme je včas
vytvořili. Mnohé školy, které se opozdily s tvorbou školních vzdělávacích programů, budou mít
velké problémy, aby vše vytvořily v daném termínu.
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Největším problémem školy v minulém roce byla vysoká a dlouhodobá nemocnost
pedagogických i nepedagogických pracovníků. S tak vysokou nemocností jsem se za celou svoji
ředitelskou praxi nesetkal. Tato skutečnost měla vliv na větší suplování a zatížení zbývajících
pracovníků. Také proto se sluší poděkovat všem pracovníkům školy a školního statku za
bezproblémové zvládnutí úkolů celého školního roku.
Ve výroční zprávě Vás chceme seznámit s průběhem uplynulého školního roku a přiblížit Vám
život naší školy, život studentů a zaměstnanců.
Ing.Vlastislav Fiedler, ředitel školy

G EEHRTE F REUNDE ,

voriges Schuljahr war das erfolgreichste Jahr in der Geschichte unserer Schule, was die
Erwerbung von Investitionsmitteln betrifft  konkret für Gasinstallation und Isolation des
Internats und ganzen Schulobjektes, der Sporthalle und Schulküche. Investition für das Internat
beträgt 5 Millionen Kronen und der bis 2010 von dem Ministerium und Bezirk Pardubice
genehmigte Investitionsplan macht 23 Millionen Kronen. Ich arbeite 33 Jahre an dieser Schule
und wenn ich mit der Vergangenheit vergleichen werde, war dieses Jahr überdurchschnittlich im
Bereich der Investitionen in die Gebäude, in den Schulaktivitäten und ihrer Finanzierung,
durchschnittlich war es im Bereich der Schülerergebnisse (obwohl es zur geringen Verbesserung
im Vergleich mit dem vorigen Schuljahr gekommen ist), die Absenz verbesserte sich auch nicht.
Das Schuljahr 2007/2008 beeinflussten viele Begebenheiten. Aus der Sicht der Schulperspektive
halte ich für das Wichtigste der vom Bezirk Pardubice genehmigte Plan, in dem er als unser
Errichter aus der Schule und dem Schulhof das regionale Bildungszentrum für Landwirtschaft,
Land und Umwelt plant. Aus diesem Grund werden auch große Investitionen ins Schuleigentum
genehmigt. Unsere weitere bedeutende Aktivität ist die Eingliederung unter die Schulen mit der
Lebensbildung im Rahmen des Projektes im Bezirk Pardubice. Wir werden die Schule für
Lebensbildung und das bedeutet einen großen Vorteil im Vergleich mit anderen Mittelschulen
unserer Region. Auf Grund dieses Programms realisierten wir zwei Kurse – einen für
Landwirten und anderen für Dressierer in Reitsport. Wir sind die einzige Schule in der
Tschechischen Republik, die für Reitsportinteressenten diesen Kurs veranstalten kann. Im
Vergleich mit dem vorigen Schuljahr war das Interese am Studium unserer Schule niedriger,
aber trotzdem haben wir 87 Schüler ins erste Schuljahr aufgenommen. Sehr positiv kann man
erhöhtes Interesse an unseren Absolventen in der landwirtschaftlichen Praxis beurteilen und auch
ihre schnelle Erwerbung der Arbeitsstelle auf dem Arbeitsmarkt nicht nur in Tschechien, sondern
auch im Ausland.
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Školní rok 2007/2008 nebyl z hlediska studijních výsledků našich žáků nijak výjimečný. Za
pozitivní považuji nižší počet neprospívajících žáků zejména v 1. ročníku. Pozitivně se projevil
větší výběr uchazečů o studium v loňském roce a zvýšený počet konzultací a doučování studijně
slabším žákům. Podle vývoje populace dojde během dvou let k výraznému poklesu počtu žáků,
kteří nastoupí na střední školy a nebudeme si moci vybírat jako v minulých letech. Stále
přetrvává u většiny našich studentů nepravidelná příprava na vyučování, slabá úroveň vědomostí
ze základní školy a vysoká absence, které jsou hlavní příčinou horšího prospěchu a předčasných
odchodů ze studia. Velkým problémem naší školy jsou výrazně nižší počty žáků ve vyšších
ročnících zejména u oboru Agropodnikání. V minulosti více jak 25% žáků, kteří nastoupili do
1. ročníku, studium nedokončilo. Letos prospělo s vyznamenáním 19 studentů, neprospělo
celkem 37. Na jednoho žáka je průměrná absence velmi vysoká a činí 75 hodin. Celkový
průměrný prospěch denního studia byl 2,534. Maturitní zkoušky měly důstojný a kvalitní průběh.
Výsledky odpovídaly našemu očekávání vzhledem k úrovni maturantů během čtyřletého studia.

Voriges Schuljahr können wir wieder als Jahr der Entwicklung unserer Zusammenarbeit mit
einigen europäischen Ländern sehen. Dank der Verwirklichung internationaler Projekte aber
auch eigener Aktivitäten konnten unsere Schüler und Lehrer Deutschland, Slowakei und
Norwegen besuchen. Unsere Auslandspartner besuchten oder besuchen bald gegenseitig unsere
Schule.

Výroční zpráva SZeŠ Lanškroun 2007/2008

Erfolgreich haben wir das Reiturnier O hliněný pohár (Um den Tonpokal) und der Tag der
landwirtschaftlichen Schule organisiert. Ich möchte mich bei allen Angestellten, Sponsoren,
Schülern für Vorbereitung und Organisation dieser Aktionen bedanken.
In der langfristigen Absicht der Bildung und Entwicklung des Bildungssystems im Bezirk
Pardubice ist unsere Schule als bedeutendes Zentrum für landwirtschaftliche Bildung der
Absolventen aus den Grundschulen und auch für Erwachsene im Rahmen der Lebensbildung
eingegliedert. Das Interesse am Studium des landwirtschaftlichen Fachbereichs
Agrounternehmen wurde im heurigen Jahr verringert, trotzdem bilden wir eine aus wenigen
Schulen in der Tschechischen Republik, die jährlich minimal zwei Klassen im Schuljahr dieses
Fachbereiches hat. Für Agrounternehmen sind schon Rahmen und Schulbildungsprogramme
verarbeitet, die man in der heutigen Zeit überprüft und ab dem Schuljahr 2009/2010 werden wir
eigenes Schulbildungsprogramm realisieren. Im Fachbereich Unternehmen und Dienstleistungen
kam es im heurigen Jahr auch zur Stabilisierung, auch hier ist schon Rahmen und
Schulbildungsprogramm verwirklicht, nach dem wir ab 1. 9. 2009 unter der Bezeichnung
Ökonomie und Unternehmen unterrichten werden. Wir begannen mit Vorsprung im Herbst 2007
die Schulbildungsprogramme zu verarbeiten und es zeigt sich, dass es gut war, die
Bildungsprogramme rechtzeitig zu schreiben. Viele Schulen, die sich mit der Verarbeitung der
Schulbildungsprogramme verspäteten, werden große Probleme haben, damit sie alles im
gegebenen Termin schaffen.
Das Schuljahr 2007/2008 war aus der Sicht der Schülerergebnisse nicht ungewöhnlich. Für
positiv halte ich niedrigere Schüleranzahl von den nicht fortkommenden Schülern vor allem im
ersten Schuljahr. Sehr positiv zeigte sich größere Auswahl der Bewerber um unsere Schule im
vorigen Jahr und höhere Zahl der Konsulationen mit Nachhilfeunterricht für schlecht lernende
Schüler. Binnen zwei Jahren sinkt die Schüleranzahl mit der Populationsentwicklung an den
Mittelschulen und wir werden wie in vorigen Jahren von den Schülern nicht auswählen können.
Immer bereiten sich die meisten Schüler für den Unterricht unregelmäßig vor, sie kommen zu
uns mit dem schwachen Niveau der Kenntnisse aus der Grundschule und das alles verbindet sich
mit ihrer hohen Absenz. Diese Faktoren bilden die Grundanlage für schlechtere Benotung und
verursachen den vorzeitigen Abgang aus dem Studium. Großes Problem unserer Schule ist
markant niedrigere Schüleranzahl in den höheren Schulklassen vor allem beim Fachbereich
Agrounternehmen. In der Vergangenheit schlossen mehr als 25% Schüler, die ins erste Schuljahr
aufgenommen wurden, die Schule nicht ab. Dieses Jahr bekamen 19 Schüler Auszeichnung und
insgesamt 37 bestanden nicht. Die Durchschnittsabsenz für einen Schüler ist sehr hoch und
macht 75 Stunden. Die Gesamtdurchschnittsbenotung beim Tagesstudium war 2,534. Die
Abiturprüfung hatte einen würdevollen und guten Verlauf. Die Ergebnisse korrespondierten mit
unserer Erwartung im Zusammenhang mit dem Niveau der Abiturienten während ihres
vierjährigen Studiums.
Das größte Problem der Schule im vorigen Jahr war hohe langfristige Absenz der pädagogischen
und nicht pädagogischen Arbeiter. So hoher Krankenstand erlebte ich in meiner
Direktorenfunktion noch nicht. Deshalb mussten die Restarbeiter mehr supplieren und wurden
mehr überlastet. So gehört sich allen Arbeitern der Schule und des Schulhofs für problemlose
Erfüllung der Aufgaben im ganzen Schuljahr zu bedanken.
Wir möchten Sie im Jahresbericht mit Verlauf des vorigen Schuljahrs bekannt zu machen und
Ihnen das Leben unserer Schule, unserer Schüler und Angestellten näher zu bringen.
Dipl.Ing. Vlastislav Fiedler, Schuldirektor
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Last school year was one of the most successful years in our school history related to raising of
financial funds  specifically for natural gas heating and thermal insulation of our dormitory and
the whole school building, the gym and the school canteen. The investment for the dormitory
house is confirmed for 5 million CZK and the whole investment plan, approved by Ministry of
Education and Pardubice County Council, will have been summed up to 23 million CZK by
2010. I have been working for 33 years at this school and if I compare it with the past, this year
has been outstanding in the area of investment to school buildings and activities. But it was
average in the area of our students school results (but I must say that in comparison to the last
year there is a slight improvement), the frequent absences have stayed on the same level. The
school year 2007 – 2008 was considerably influenced by many events. I mean the approved plan
of Pardubice County Council, in which they, being our founder, plan to establish the educational
centre of agriculture, countryside and environment as the one of the most important conditions of
our school prosperity. From this reason a big investment to school property is allowed to be
done. Another important activity is to integrate our school among those with lifelong learning
within Pardubice County Council project. We have become a school for lifelong learning and it
is our advantage in comparison to other high schools of our region. Within this programme we
have realized two courses  one for farmers and the other for horse riding. We are the only school
in the Czech Republic which is able to run the course for people interested in horse riding sport.
In comparison to the last year there was lower interest in study at our school but in spite of it we
took 87 pupils to the first class. The increasing interest in our graduates from the part of
agricultural farms and companies enables them to find a job not just in the Czech labour market
but also abroad which is very positive.
2007/2008 school year can also be called the year of cooperation with various European
countries. Thanks to the realisation of some international projects and other activities our
students and teachers had the opportunity to visit Germany, Slovakia and Norway. Our foreign
partners have visited our school too but Norwegians are coming this September.
We successfully organized a horse race the “Clay Cup” and an Agricultural School Day. I would
like to thank all school staff, sponsors and students for the preparation and organization of these
events.
In the longterm plan of education and development of the educational institutions of Pardubice
district our school is integrated as both an important centre of agricultural education for
elementary school graduates and also as a centre for adults in terms of lifelong learning.
In spite of this year’s decreasing interest in studying of agricultural AgroEnterprise branch we
are one of a few schools in the Czech Republic which annually fills minimally two classes of this
branch. General and school educational programmes were written for AgroEnterprise branch are
already made and they are being accredited now. From the beginning of 2009/2010 school year
we are going to put into effect our school educational programme. The Enterprise and Service
branch was stabilized this year too; general and school educational programmes are also finished
there and they are going to be taught from 1st September 2009 with a new name Economy and
Enterprise branch.
In spite of some confusion at the beginnings we have started to elaborate school educational
programmes in 2007 autumn and it was right to prepare them in time. A lot of schools, which
were late with their elaboration, will have big problems to finish them in given term.
2007/2008 school year was not exceptional in the view of our students study results. The lower
number of failing students from the first classes is considered to be a positive fact, which was the
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DEAR FRIENDS,

result of wider choice of applicants who wanted to study at our school and also increased number
of tutoring lessons and consultations for low achievers.
As the population trend tends towards a decrease in the number of students starting secondary
education, we cannot expect to be able to choose only the most promising students as was the
case of last years.
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We are afraid that most of our students do not prepare assiduously for school lessons, and that
there is unsatisfactory knowledge from basic schools and a high absence rate. These are the main
causes of worsening school results and students leaving school before finishing it.
The significantly lower number of third and fourth year students especially in AgroEnterprise
branch is our big problem. More than 25% of students, who started their courses, did not
complete them. This year 19 students finished with flying colours and 37 failed. Absence rate per
one student is very high and it is 75 lessons. The average school results were 2.534. The school
leaving examinations went off with appropriate solemnity and quality. The results corresponded
with our expectations and with the level of students during their fouryear studies.
Last year the high and longlasting sickness rate of pedagogical and nonpedagogical employees
was the biggest problem of our school. I have never met it for my whole headmaster period. This
fact influenced other employees as they were very busy and had to stand it for them.
I would like to thank all school and school farm staff for troublefree command of all tasks
during the whole school year.
In this Annual Report we have striven to inform you about the events during the last school year;
to sketch life in our institution and the life of our students and school staff.
Ing.Vlastislav Fiedler, headmaster
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L ANŠKROUN – Z HISTORIE MĚSTA

Město Lanškroun se nachází v podhůří Orlických hor na pomezí Čech a Moravy.

První písemná zmínka o Lanškrouně se nachází
v listině Vratislava z Pernštejna z roku 1285. Téhož
roku, za vlády českého krále Václava II., přešlo
město do majetku mocného Záviše z Falkenštejna
a po jeho popravě daroval Václav II. město
Lanškroun nově založenému cisterciáckému
klášteru na Zbraslavi u Prahy. Od roku 1304 byl
tedy součástí Zbraslavského kláštera, později byl
dán do vlastnictví litomyšlského panství (r. 1358).
Roku 1371 Petr Jelito založil augustiniánský
klášter, který byl v období renesance přestavěn na
zámek. Po husitských válkách přešel Lanškroun do
vlastnictví Kostků z Postupic. V 16. století vládli
městu Pernštejnové a páni z Boskovic.
Na přelomu 17. a 18. století byla dokončena stavba
knížecího pivovaru. Rozmach města podpořila
stavba železniční přípojky LanškrounRudoltice v Čechách, která byla dokončena v roce 1885.
V roce 1871 zde byla založena státní tabáková továrna a o 13 let později začala pracovat továrna
na výrobu papírových dutinek. V roce 1890 vznikla továrna na výrobu koberců a plyšů. Dále
vznikají mrazírny Jana Riesse a zlatnická firma Eduarda Langera. Mezi řemesly bylo až do
2. poloviny 19. století značně rozšířené ruční tkalcovství.
Roku 1874 byly založeny dvě významné německé školy: tkalcovská škola (existuje až do roku
1934) a gymnázium, kde se vyučuje doposud. Ve 20. letech 19. století byla zřízena česká
měšťanská škola.
Ve 30. letech 19. století začal ve městě pracovat okresní úřad. Po Mnichovu 1938 byl Lanškroun
připojen k Německu. V bývalé tabákové továrně byla umístěna firma Siemens. Po roce 1945 se
Lanškroun vyvíjel jako správní město později podřízené okresu Ústí nad Orlicí. Okresní úřad byl
v Lanškrouně obnoven v roce 1947 a existoval do roku 1960. Poté bylo město opět připojeno
k okresu Ústí nad Orlicí.

L ANŠKROUN – KURZE HISTORISCHE ÜBERSICHT

Die Stadt Lanškroun befindet sich am Fuße des Adlergebirges an der Grenze zwischen Böhmen
und Mähren.
Die Stadt Lanškroun (historisch auch Kronland/Landeskrone genannt) wurde in der zweiten
Hälfte des 13. Jahrhunderts im Zusammenhang mit der königlichen kolonialisierenden Tätigkeit
als ökonomisches Hauptzentrum der umfangreichen Lanšperker (Landsberger) Herrschaft
gegründet.
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Bylo založeno asi v 2. polovině 13. století
v souvislosti s královskou kolonizační činností jako
hlavní
ekonomické
centrum
rozsáhlého
lanšperského panství.
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Die erste überlieferte urkundliche Erwähnung von Lanškroun stammt aus dem Jahre 1285 von
Vratislav von Pernštejn. Im gleichen Jahr, unter der Herrschaft des böhmischen Königs Václav
II., gewann die Stadt mächtiger Záviš von Falkenštejn und nach seiner Hinrichtung schenkte
Václav II. die Stadt Lanškroun dem neugegründeten Zisterzienskloster in Zbraslav bei Prag. Seit
dem Jahre 1304 gehörte es dem Zbraslaver Kloster, später überging es ins Eigentum von der
Litomyšler (Leitomischler) Herrschaft (1358). Im Jahre 1371 wurde von Petr Jelito das
Augustinerkloster gegründet, das in der Renaissancezeit zum Schloss umgebaut wurde. Nach den
Hussitenkriegen überging Lanškroun ins Eigentum von Herren Kostka von Postupice. Im
16. Jahrhundert herrschten in der Stadt die Herren von Pernštejn und Boskovice.
Um die Jahrhundertwende des 17. und 18. Jahrhunderts hat man die fürstliche Brauerei
fertiggestellt. Die Entfaltung der Stadt belegt auch der Bau der EisenbahnAnschlussstrecke
Lanškroun – Rudoltice v Čechách (1885). Im Jahre 1871 wurde hier die Staatstabakfabrik
gegründet. Im Jahre 1884 entstand eine Fabrik zur Herstellung von Textilhülsen und im Jahre
1890 begann eine Fabrik zur Herstellung von Teppichen und Plüsch zu arbeiten. Weiter
entstanden das Gefrierlager von Jan Riess und die Goldschmiedefirma von Eduard Langer. Bis
zur zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts gehörte sehr verbreitete Handweberei zu den
meistentwickelten Handwerken.
1874 wurden zwei bedeutende deutsche Schulen gegründet: die WebereiSchule existiert bis
1934 und das Gymnasium bildet die Schüler bis heute aus. In den 20er Jahren des
19. Jahrhunderts wurde die tschechische Bürgerschule errichtet.
In den 30er Jahren des 19. Jahrhundert begann in der Stadt das Kreisamt zu arbeiten. Nach
München wurde Lanškroun zu Deutschland annektiert. In der ehemaligen Tabakfabrik wurde die
Firma Siemens untergebracht. Nach dem Jahre 1945 entwickelte sich Lanškroun als
Verwaltungsstadt, die später dem Kreis Ústí nad Orlicí untergeordnet wurde. Das Kreisamt in
Lanškroun wurde im Jahre 1947 wiederhergestellt und existierte bis 1960. Danach gehörte die
Stadt wieder dem Kreis Ústí nad Orlicí.

L ANŠKROUN AND SOME OF ITS MILESTONES

The town of Lanskroun is situated on the Czech and Moravian border at the Eagle Mountains
foothills. It was established as the main economical centre of the vast Lansperk demesne in the
context with kings´ colonisations activities in the 13th century.
The first allusion about this town can be found in Vratislav of Pernstein’s document written in
1285. In the same year, during the reign of Wenceslas II, the town became a property of
powerful Zavis of Falkenstein. After his execution the king gave it to the newly founded
Cistercian monastery in Zbraslav near Prague. So since 1304 the town had been a part of
Zbraslav monastery and later it became a property of Litomysl demesne (1358). In 1371 an
Augustinian monastery was founded by Petr Jelito and later, in the Renaissance period, it was
rebuilt into the castle. After the Hussite wars Lanskroun became the Kostkas’ of Postupice
property. In the 16th century the town was ruled by the Pernsteins and lords of Boskovice.
Around the turn of the 17th and 18th century the building of dukes´ brewery in Lanskroun was
finished. The construction of railway junction Lanskroun – Rudoltice, which was finished in
1885, supported flowering of the town. In 1871 a state tobacco production factory was founded
there. In 1884 a paper reels factory started its running and in 1890 a carpet and plush factory was
established. Later Jan Riess’ cooling chamber and Eduard Langer’s goldsmith’s firm arose. Hand
weaving was considerably expanding till the half of 19th century.
In 1874 two significant German schools were founded in Lanskroun: the school of weaving
which was closed only in 1934, and the grammar school. This one can be found here even now.
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In 1920´s a Czech citizen’s school was established here. In 1930´s the district municipality
started its running.

L ANŠKROUN  SOUČASNOST

V roce 2002 se Lanškroun stal pověřenou obcí s rozšířenou působností pro 21 obcí. Lanškroun je
se svými téměř 10000 obyvateli v současnosti dynamickým průmyslovým městem, městem
elektroniky, strojírenství, papírenského průmyslu i městem středních škol a důležitých kulturních
institucí.
Průmyslové podniky AVX Czech Republic, SOMA, Schott Electronic Packaging, INA, JCEE,
Wendell a mnoho dalších firem zajišťují vysokou zaměstnanost obyvatel města i jeho okolí. Za
rozvojem velmi dobré ekonomiky města stojí také celá řada úspěšných místních podnikatelů
a manažerů.
Současné střední školství navazuje na více než
stoletou tradici lanškrounského gymnázia
i místní živnostenské školy. Gymnázium
Lanškroun, SOŠ a SOU Lanškroun i Střední
zemědělská škola Lanškroun jsou základem pro
střední všeobecné i odborné vzdělávání pro
celé Lanškrounsko.
Kulturní a společenský život obyvatel
podporuje místní kulturní centrum, městské
centrum, městská knihovna, infocentrum, kino
a řada úspěšných tělovýchovných a zájmových
organizací.

L ANŠKROUN  G EGENWART

Im Jahre 2002 wurde Lanškroun das Verwaltungszentrum der Lanškrouner Region für 22
Gemeinden. Lanškroun beträgt heute fast 10 000 Einwohner und ist in der Gegenwart
dynamische Industriestadt, Stadt der Elektronen, Papier, Maschienenbauindustrie sowie die
Stadt der Mittelschulen und wichtigen Kulturinstitutionen.
Industriebetriebe AVX Czech Republic, SOMA, Schott Electronic Packaging, INA, JCEE,
Wendell und viele andere Firmen sichern hohe Beschäftigungslage für Einwohner der Stadt und
ihrer Umgebung. Die Stadt verdankt der guten ökonomischen Situation vor allem vielen
erfolgreichen örtlichen Unternehmern und Managern.
Gegenwärtige mittelschulische Ausbildung knüpft an mehr als hundertjährige Tradition des
Lanškrouner Gymnasiums und der örtlichen Gewerbeschule an. Gymnasium, Industrie
Fachschule und Fachlehranstalt sowie landwirtschaftliche Fachschule gewähren sowohl eine
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Lanskroun was incorporated into Germany after the Munich betrayal in 1938. Siemens´ firm was
located in the previous tobacco production factory. After 1945 Lanskroun developed as an
administrative town. Later it was subordinated to Usti nad Orlici district. The district
municipality in Lanskroun was restored in 1947 and existed till 1960. Then it was incorporated
into Usti nad Orlici district again.

allgemeine als auch fachorientierte mittelschulische Ausbildung für das ganze Lanškrouner
Gebiet.
Kulturelles und gesellschaftliches Leben der Einwohner unterstützt Stadtkulturzentrum,
Stadtbibliothek, Informationszentrum, Kino und eine ganze Reihe erfolgreicher
Sportorganisationen.
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L ANSKROUN IN PRESENT

In 2002 Lanskroun, the town with population almost ten thousand, became a commissioned
municipality with province for 21 villages which decided to form a free union of municipalities.
It is a town with a developed industry as well as services, with low unemployment and with a
potential for the further economical growth. It is a town of electrical industry, machinery, paper
and building industry but also a town of upper secondary schools and important cultural
institutions.
Industrial companies such as AVX Czech Republic (electronic components and parts), SOMA,
Schott Electronic Packaging, INA, JCEE, Wendell and others offer residents and people living in
surroundings wide range of job opportunities. A lot of local successful businessmen and
managers guarantee an excellent economical development to the town.
The present secondary school system follows in more than a centennial tradition of the
Lanskroun Grammar School and the local trading school. The Grammar School, the Secondary
Industrial School and the Secondary School of Agriculture are the bases of general and
vocational upper secondary education in the whole Lanskroun region. The cultural centre, town
centre, info centre, cinema and plenty of successful sport organizations support cultural and
social life in this area.

L ANŠKROUN – VÝZNAMNÉ OSOBNOSTI

Z nejvýznamnějších osobností města uvádíme Petra Jelita, Jana Marka Marci, Fridricha Gustava
Piffla a Christiana Polykarpa Erxlebena.

Petr J elito (1320 – 1387) – biskup v Churu, Litomyšli, Olomouci, arcibiskup v Magdeburgu,
kancléř císaře Karla IV. Roku 1371 založil v Lanškrouně klášter augustiniánů, který zabezpečil
z vlastních peněz.

J an Marek Marci (1595 – 1667) – velký český
polyhistor – lékař, fyzik, matematik, astronom
a filozof. Byl osobním lékařem dvou císařů,
děkanem lékařské fakulty Univerzity Karlovy
a od roku 1662 jejím rektorem.
Před I. Newtonem se zabýval otázkami lomu
a rozpadu světla. Je považován za zakladatele
spektroskopie. V mechanice jako první
zpracoval téma pružné a nepružné srážky těles
a demonstroval je na tehdy módním kulečníku.
Využil kyvadlo k měření času.
Po J. M. Marci je pojmenován kráter na
odvrácené straně Měsíce.
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Rodné město Lanškroun pojmenovalo jeho jménem hlavní náměstí.

Christian Polykarp Erxleben (1765 – 1831) – chemik, lékárník, botanik a textilní podnikatel.
Fridrich Gustav Piffl (1864 – 1932)  vídeňský arcibiskup a od roku 1914 kardinál. V roce 1922
mu byl přidán ještě úřad apoštolského administrátora rakouské spolkové země Burgenland.

Aus den bedeutendsten Persönlichkeiten der Stadt erwähnen wir Petr Jelito, Jan Marek Marci,
Fridrich Gustav Piffl und Christian Polykarp Erxleben.

Petr J elito (1320 – 1387) – Bischof in Chur, Litomyšl, Olomouc; Erzbischof in Magdeburg;
Kanzler von Karel IV. Im Jahre 1371 gründete er in Lanškroun vor den Stadtmauern, an der
Stelle der heutigen St. Maria Magdalena Kirche, ein Augustinerkloster, das er aus seinem
eigenen Geld finanzierte.

J an Marek Marci (1595 – 1667) – ein großer böhmischer Polyhistor  Arzt, Physiker,
Mathematiker, Astronom und Philosoph. Er war Leibarzt von zwei Kaisern, Dekan der
medizinischen Fakultät der Karlsuniversität und im Jahre 1662 Rektor dieser Universität.
Er beschäftigte sich noch vor I. Newton mit den Fragen der Lichtbrechung und des Lichtzerfalls.
Er ist für den Gründer der Spektroskopie gehalten. In der Mechanik verarbeitete er als erster die
fedrige und unfedrige Körperzusammenstösse und demonstierte sie damals auf dem modischen
Billard. Er verwendete das Pendel zum Zeitmessen.
Nach J. M. Marci wurde auch der Krater auf der abgekehrten Seite des Mondes benannt.
Die Heimatstadt Lanškroun benannte mit seinem Namen den Markplatz.

Christian Polykarp Erxleben (1765 – 1831) – Chemiker, Apotheker, Botaniker und
Textilunternehmer.

Fridrich Gustav Piffl (1864 – 1932) – Wiener Erzbischof und seit dem Jahre 1914 Kardinal. Im
Jahre 1922 wurde er noch apostolischer Administrator des österreichischen Bundeslandes
Burgenland.

SOME L ANSKROUN OUTSTANDING PERSONALITIES

The most outstanding personalities of Lanskroun history are Petr Jelito, Jan Marek Marci,
Fridrich Gustav Piffl a Christian Polykarp Erxleben.

Petr J elito (1320 – 1387) – a bishop of Church, Litomysl, Olomouc, an archbishop of
Magdeburg, a chancellor of the emperor Charles IV. In 1371 he established an Augustians´
monastery in Lanskroun, which was supported by his money.

J an Marek Marci (1595 – 1667) – a great Czech polyhistor – doctor, physician, mathematician,
astronomer and philosopher. He was a personal doctor of a two emperors´, the dean of medical
faculty in Charles University and also its chancellor since 1662.
He had been interested in light refraction and decay questions even before I. Newton. He is
considered to be a founder of spectroscopy. He was the first person who compiled the theme of
flexible and inflexible collisions in mechanics by its demonstration on the billiards table which
was very fashionable in those days. He used a pendulum for time keeping. The reverse crater on
the Moon bears his name as well as the biggest square of his hometown.
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L ANŠKROUN – BEDEUTENDE P ERSÖNLICHKEITEN

Christian Polykarp Erxleben (1765 – 1831) – a chemist, a pharmacist, a botanist and a textile
businessman.

Fridrich Gustav Piffl (1864 – 1932) – a Vienna archbishop, from1914 a cardinal. In 1922 he
also held the post of apostolic administrator of Austrian country Burgenland.
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SZ E Š L ANŠKROUN – HISTORIE ŠKOLY

13. 11. 1945 bylo zahájeno vyučování lidové školy zemědělské v budově měšťanské školy
v Komenského ulici v Lanškrouně.
V roce 1946 byla založena dvouletá Samostatná rolnická škola dobytkářsko – pícninářská se
sídlem v Dolním Třešňovci v bývalé rychtě (dnes jako tzv. stará budova).
O rok později – 1947 – vznikla Hospodářská škola v Lanškrouně, jejíž vyučování probíhalo ve
dvou vilách v Žižkově ulici, které později fungovaly jako internáty.
24. 12. 1948 byla lidová škola zemědělská
připojena k hospodyňské škole a k rolnické
škole a zároveň byl pozměněn i název – na
základní odbornou školu rolnickou.
Od roku 1960 se škola změnila na čtyřletou

střední zemědělskou technickou školu se
školním statkem. V roce 1964 byla slavnostně
otevřena nová budova školy v Dolním
Třešňovci, v které se vyučuje dodnes. Výuka
v současnosti probíhá také v přilehlých
prostorách tzv. staré budovy, v budově praxe,
konírnách a jízdárnách.
Čtyřleté studium ukončené maturitou připravovalo zemědělské odborníky zpočátku v oboru
Pěstitelchovatel, později ve dvou oborech Pěstitel a Chovatel. Později jsme přešli na pružnější
a více adaptabilní obor Agropodnikání. V roce 1997 škola otevřela ještě další – ekonomický obor
Podnikání a služby. Tyto dva maturitní obory vyučujeme i v současnosti.

SZ E Š L ANŠKROUN – G ESCHICHTE DER SCHULE

Am 13. 11. 1945 wurde der Unterricht an der Volksschule für Landwirtschaft im Gebäude der
Bürgerschule in der KomenskýStraße in Lanškroun eröffnet.
Im Jahre 1946 wurde die zweijährige Selbständige Bauernschule für Viehzucht und
Futterwirtschaft mit dem Sitz in Dolní Třešňovec im ehemaligen Schultheißenamt heute bekannt
als sog. „altes Gebäude“ gegründet.
Ein Jahr später – 1947 – entstand die Wirtschaftsschule in Lanškroun, ihr Unterricht wurde in
zwei Villen in der ŽižkovaStraße organisiert, die später als Internate wirkten.
Am 24. 12. 1948 wurde die landwirtschaftliche Volksschule mit der Bauernschule und
Wirtschaftsschule verbunden und gleichzeitig wurde der Name verändert – die Grundfachschule
für Landwirtschaft.
Seit dem Jahre 1960 wurde die Schule in die vierjährige technische landwirtschaftliche
Mittelschule mit dem Schulhof umgewandelt. Im Jahre 1964 wurde festlich das neue

20

Schulgebäude in Dolní Třešňovec eröffnet, in dem man bis heute unterrichtet. Der Unterricht
verläuft in der Gegenwart auch in den anliegenden Räumen des sog. alten Gebäudes, im
Gebäude des Praktikums, in zwei Pferdeställen und der Reithalle.
Die Schule bereitete landwirtschftliche Fachmänner in zwei Fachrichtungen Züchter und
Anbauer vor, die vier Jahre mit dem Abitur absolvierten. Später führten wir eien mehr flexiblen
und anpassungsfähigen Fachbereich Agrounternehmen ein. Im Jahre 1997 öffnete die Schule
noch einen anderen ökonomischen Fachbereich – Unternehmen und Dienstleistungen. Beide
Abiturfachbereiche unterrichten wir auch in der Gegenwart.

On the 13th November 1645 a People’s School of Agriculture started running its classes in the
building of a Citizen School in Komensky Street in Lanskroun.
In 1946 a biennial Independent Agrarian School (cattle breeding and forage crop) was founded
here. It had its seat in once village magistrate office (today it is called “an old building”) in Dolni
Tresnovec.
One year later – in 1947 an Agrarian School arose in Lanskroun and its classes were run in two
villas in Zizka Street. They became dormitories later.
On 24th December 1948 the People’s School of Agriculture was incorporated into the School for
housewives and the Agrarian School and at the same time its name was changed into the
Elementary Vocational Agrarian School. Since 1960 the school had been changed into the
quadrennial Secondary Vocational School of Agriculture with a school farm. In 1964 a new
building was opened festively in Dolni Tresnovec. This building has been used till now. Classes
are also run in a neighbouring area of so called “old building”, in a building for training and
practice classes, two stables and in a riding school.
Quadrennial studies were finished by graduation and they prepared agricultural specialists in two
branches: Plant producer and Stock breeder. Later on the school proceeds to more flexible and
adaptable branch Agro – Enterprise. In 1997 another new economical branch Enterprise and
Services was opened at our school. These two GCE branches have been still taught here.
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SZ E S L ANSKROUN – SCHOOL HISTORY
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III. Char akter istika školy
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C HARAKTERISTIKA ŠKOLY
(SCHOOL CHARAKTERISTIC, C HARAKTERISTIK DER SCHULE )
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Střední zemědělská škola, Lanškroun, Dolní Třešňovec 17
SÍ DL O

O R GANI Z ACE

(S E A T

O F O R G AN I Z A T I O N ,

SI T Z UNG )

563 22 Lanškroun, Dolní Třešňovec 17
IČO
00087670
K O NT A K T
web: http://www.szesla.cz
email: info@szesla.cz
tel./fax: +420 465 321 098
P R ÁVNÍ

F ORMA

příspěvková organizace, zřizovatel Pardubický kraj
NÁP L Ň

Č I N NO ST I

vzdělávání a výchova žáků
Ř E DI T E L

ŠK O L Y

(H E AD T E A C H E R , S C H U L L D I R E K T O R )
Ing. Vlastislav Fiedler
tel.: +420 465 322 179, email: fiedler@szesla.cz

Z Á ST U P C E

Ř E DI T E L E

(V I C E P R I N C I P AL , K O N R E K T O R )

Ing. Josef Coufal
tel.: +420 465 321 098, email: coufal@szesla.cz
Š K O L SK Á

R A DA

(S C H O O L C O U N C I L , S C H UL R A T )

Mgr. Emil Fogl, Ing. Petr Kotěra, Ing. Běla Kobelková
email: fogl@szesla.cz
DO M O V

M L ÁDE Ž E

(S C H O O L D O R M I T O R Y , I N T E R N AT )
Bohdan Melnyk, vedoucí vychovatel
email: melnyk@inlan.cz, dm@szesla.cz
tel. +420 465 324 898
tel./fax:+420 465 324 597
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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.

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 a Asociace vzdělávacích zařízení pro rozvoj
venkovského prostoru se sídlem v Humpolci.
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, Portugalsku, Bulharsku, Norsku a Slovensku.
Pro zlepšení ekonomické situace provozuje SZeŠ Lanškroun doplňkovou činnost:
výcvik koní a jezdectví
výuka a vzdělávání
pronájem ubytovacích zařízení
autoškola
stravování

Ing. Vlastislav Fiedler, ředitel školy

C HARAKTERISTIK DER SCHULE

Landwirtschaftliche Fachschule entstand im Jahre 1960 aus der landwirtschaftlichen
Berufsschule. Die Schule besteht aus drei bedeutenden Bestandteilen – eigene Schule, Schulhof,
der das Schugelände mit seinen Objekten verbindet, weitere unteilbare Bestandteile sind
Schulküche und Internat. Diese Wirklichkeit bildet ideale Bedingungen für den Unterricht der
speziellen Fächer und des Praktikums. Die Schule hat sehr gute Voraussetzungen für
Sporttätigkeit und Fahrschule. In der Schule gibt es einen Sportklub, Reitklub und ein Zentrum
der Ergänzungstätigkeit.
Heutzutage lernen hier 326 Schüler des Tagesstudiums und 21 Erwachsenen des Fernstudiums.
Wir unterrichten zwei Abiturfächer – Agrounternehmen und Unternehmen und Dienstleistungen.
Wir sind aktiv in Fachtätigkeit, wir arbeiten mit der landwirtschaftlichen Praxis, ČZU Prag,
Forschung und Ämter zusammen. Wir veranstalten Fachseminare, Schulungen und lösen
Forschungsaufgaben. Wir sind ein Gründungsmitglied der Bildungsinstitution Agrovenkov und
Assoziation der Bildungseinrichtungen für Entwicklung des Landraumes mit dem Sitz in
Humpolec.
Die Schule hat reiche internationale Zusammenarbeit und im Rahmen der transnationalen
Projekten bereiten wir unsere Schüler und Lehrer auf Leben in der EU vor und wir bemühen uns
um die Verbesserung der Kommunikationsfähigkeiten vor allem in der englischen Sprache. Wir
arbeiten mit Schulen des ähnlichen Charakters in Italien, Frankreich, Deutschland, Österreich,
Slowenien, Dänemark, Schweden, Portugal, Bulgarien, Norwegen und der Slowakei zusammen.
Für Verbesserung der ökonomischen Situation betreibt SZeŠ Lanškroun Ergänzungstätigkeit:
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V současné době studuje na zdejší škole 326 žáků denního a 21 dálkového studia. Vyučujeme
dva maturitní obory  Agropodnikání a Podnikání a služby.

 Pferdedressur und Reiten
 Unterricht und Ausbildung
 Vermietung der Wohneinrichtungen
 Fahrschule
 Verpflegung
Dipl.Ing. Vlastislav Fiedler, Schuldirektor

Výroční zpráva SZeŠ Lanškroun 2007/2008

SCHOOL CHARACTERISTIC

The Secondary School of Agriculture arose from agriculture training institution in 1960. The
school consists of three important units – the school itself; school farm which directly connects
its buildings with the school area; a dormitory and school canteen which are the integral parts of
the school area. This fact creates ideal conditions for teaching of vocational subjects and
training. The school has a quality base for sport activities and a driving school. There is also a
sport club, a horse riding club and the centre of complement activities.
Nowadays there are 326 students of day studies and 21 students of distant studies. There are
taught two GCE branches – Agro Enterprise and Enterprise and Services.
We are also active in professional activities; we cooperate with agricultural farms and
companies, Prague Czech University of Agriculture, research institutes and authorities. We run
specialized seminars, training and deal with research tasks. We are a founder and a member of an
educational institution “Agro country” and an Association of Educational Facilities for
Development of Country Regions with the seat in Humpolec.
The school has a rich international cooperation. Thanks to international projects we prepare our
students and teachers for the life in EU and we strive to improve communicative skills
particularly in English language. We have cooperated with similar types of schools in Italy,
France, Germany, Austria, Slovenia, Denmark, Sweden, Portugal, Bulgaria, Norway, Slovakia
and newly Iceland.
Our school carries on extra activities to improve its financial state such as horse training and
horse riding, schooling and education, accommodation facilities rent, driving school and
boarding.
Ing. Vlastislav Fiedler, headmaster

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, Institut vzdělávání a poradenství, se kterým řešíme
některé výzkumné úkoly v oblasti vzdělávání.
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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. Získali jsme oprávnění pro výuku licence cvičitele
jezdectví. Dále spolupracujeme s Agrární komorou ČR a zemědělskou praxí.
Výroční zpráva SZeŠ Lanškroun 2007/2008

Ing. Vlastislav Fiedler, ředitel školy
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ŠKOLNÍ ROK 2007/2008

POČET

T ŘÍ D:

13

POČET

Ž ÁK Ů

347

P R ŮM Ě R NÝ

P O Č E T Ž Á K Ů NA T Ř Í D U :

26,69

P R ŮM Ě R NÝ

P O Č E T Ž Á K Ů NA U Č I T E L E :

11,6

P R ŮM Ě R NÁ

D O C H ÁZ K A Ž Á K Ů :

85,95%

POČET

ŠK O L A

Ž ÁK Ů V O BOR E C H:
A)

4

LE TÝ S TU D IJ N Í

B)

5

LE TÝ D Á LKO V Ý

21

V YU Č O V AL A N Á SL E DU J Í C Í O B O R Y :

A GR O PO D N IKÁ N Í 4141 M/001,
P O D N IKÁ N Í

A S LU ŽBY

D EN N Í

6441 M/001,

D EN N Í A D Á LKO V É

POČET

Ž Á K Ů , K T E Ř Í O P A K O V A L I R O Č NÍ K :

7

POČET

Ž Á K Ů , K T E Ř Í P Ř E D Č A SNĚ U K O NČ I L I ST U DI U M :

9

POČET

Ž Á K Ů , K T E Ř Í B Y L I Z E ST U DI A V YL O U Č E NI :

2

POČET

Ž Á K Ů , K T E Ř Í P Ř E ŠL I Z J I N Ý C H ŠK O L :

5

Ž ÁC I

2.

2,86%

S

C E L K O VÝ

28

326

A

3.

ST . Z C H O V Á NÍ :

P O Č E T NE O M L U VE N Ý C H H O D I N :

139

1) Chceme udržet stávající kapacitu školy na počtu 360 žáků a hlavně dále zastavit pokles
počtu žáků, který trval od roku 2004 do roku 2007.
2) Plánujeme vybudovat v horizontu několika příštích let moderně vybavené učebny
odborných předmětů a jazyků. Musíme vybavit laboratoře novými, moderními přístroji
na diagnostiku a rozbory. Za nejdůležitější považuji vybudování botanické zahrady
a odpočinkové a relaxační zóny v nově získaném prostoru pod jídelnou a v prostoru
dvora.
3) V plánu máme zahrnuto zlepšení výsledků výchovně vzdělávacího procesu s důrazem na
vynikající studenty; pokusíme se výrazně snížit absenci a počet neprospívajících žáků,
snížit výrazný úbytek žáků mezi 1.  4. ročníkem zejména u oboru Agropodnikání.
4) Budeme dále rozvíjet mezinárodní spolupráci. Chceme se nadále zapojovat do
mezinárodních grantů pro získání finančních prostředků. Hlavně musíme stabilizovat
naše kontakty na 23 zahraniční školy a s těmi úzce a pravidelně spolupracovat. Velmi
dobré podmínky do budoucna nabízí Německo, Slovensko a Slovinsko.
5) Velkou pozornost musíme věnovat přípravě na státní maturity. Třídní učitelé 2. ročníků
seznámí studenty s jejich možností volby a učitelé ve spolupráci s metodickými
komisemi zapracují obsah státních maturit v jazycích do učebních plánů. Od nového
školního roku zajistíme propagaci oboru Veterinářství a zkráceného dvouletého studia
Agropodnikání a možnosti výuky licence cvičitele.
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
jízdárnu a 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 specializačního či vysokoškolského studia zaměřeného na
chov koní.
12) V současné době je rozpracován projekt na Environmentální vzdělávací centrum
Lanškroun (v prostorách školy a školního statku), které by zajišťovalo ekologickou
výchovu pro region a Pardubický kraj a kde by se naši studenti a učitelé mohli realizovat
v dané problematice.
13) Hlavním úkolem pro pedagogické pracovníky bude připravit ŠVP pro obor Veterinářství,
který chceme od školního roku 2009 začít vyučovat a připravit se na státní maturity
v roce 2010.
Ing. Vlastislav Fiedler, ředitel školy
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ÚKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009

VÝUKA PRAXE A PRAKTICKÝCH ČINNOSTÍ
V ODBORNÝCH PŘEDMĚTECH 2007/2008
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Také v uplynulém školním roce absolvovali naši studenti v jednotlivých ročnicích praxe podle
zpracovaných ročních tematických plánů. Vše proběhlo v souladu s učebními osnovami.
Pod vedením učitelů praxe a instruktorů probíhají praxe rozvrhové a učební. Zde je plně
využíváno zázemí školy a provozů školního statku, který navazuje bezprostředně na areál školy.
Středisko chovu koní v počtu využívaných hodin vysoko převyšuje ostatní pracoviště, těmi jsou:

chov dojnic nebo odchovna telat a mladého skotu v areálu školy. Pro studenty se zaměřením na
zemědělský provoz se snaží škola vytvořit podmínky i pro nácvik mechanizačních praktických
činností podle etap polních prací, kde se mohou zruční žáci zapojit v linkách společně
s traktoristy školního statku. Od letošního školního roku si v areálu školního statku pronajala
firma BV/TECHNIKA s.r.o., která je zaměřena na prodej a servis strojů pro zemědělství, lesní
a komunální činnosti. Zástupci této firmy jsou absolventy naší školy a garantují zázemí pro
výuku i praxe v aktivitách firmy.
Pro odborné blokové a individuální praxe využíváme rovněž zázemí školního statku, nově
otevřeného psího útulku blízko areálu školy a osvědčené smluvní pracoviště na podnicích
v působnosti celého Pardubického kraje i mimo tento region. Jsou to společnosti zabývající se
zemědělskou prvovýrobou: ZOD Žichlínek, PodorlickoMistrovice a.s., farma manželů
Kaplanových v Líšnici, kde je možné načerpat znalosti s provozováním agroturistiky, praxe
v ovocných a okrasných školkách v Lanškrouně u pana Michálka. Stále více je využíváno
možnosti praxí na rodinných farmách. U studentů, kteří pocházejí z rodin provozujících
zemědělskou prvovýrobu, umožňuje škola na žádost rodičů odborné individuální a prázdninové
praxe doma (většinou při špičkových pracích  sklizeň plodin, setí, orba apod.).
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Studující oboru Podnikání a služby získávají v prvním a druhém ročníku studia cenné zkušenosti
se samostatnou obchodní činností ve školním bistru v rámci týdne individuální praxe – vše pod
zkušeným vedením paní učitelky Machové. Škole vyšla vstříc i pobočka Komerční banky, kde je
umožněna stáž našim studentům v programu stavebního spoření a dalších aktivit KB. Dalším
pracovištěm studentů třetího ročníku uvedeného oboru byly rozšířené počty žáků při stážích na
jednotlivých odděleních úřadu města Lanškrouna a nové pracoviště AUDIT, poradenské
ekonomické firmy pana Nováka.
V posledním ročníku studia odevzdává každý student písemnou závěrečnou práci zaměřenou na
řešení konkrétní podnikatelské činnosti (podnikatelský záměr), který musí před komisí obhájit
v obou studijních oborech.
V tomto výčtu nejsou uvedeny výměnné pobyty a zahraniční praxe, o kterých bude zmínka v jiné
části publikace.
Ing. Jiří Hřebíček, vedoucí učitel praxe

P RAKTIKUM UND PRAKTISCHE T ÄTIGKEITEN
IM F ACHUNTERRICHT 2007/2008

Auch im vorigen Schuljahr absolvierten unsere Schüler in einzelnen Klassen Praktikum nach den
verarbeiteten Jahresthemenplänen. Alles stimmte mit den Lehrplänen überein.
Unter der Führung von Lehrern für Praktikum verlaufen Lehr und Stundenplanpraktika. Man
unterrichtet sie in der Schule und den Betrieben des Schulhofs, der mit dem Schulgelände
verbunden ist. Das Areal der Pferdezucht wird mehr als die anderen Arbeitsstätten ausgenutzt, zu
den anderen gehören Milchkuhzucht oder Jungviehzucht. Die Schule versucht für Schüler mit
der Fachrichtung landwirtschaftlicher Betrieb auch Bedingungen für praktische
Mechanisierungstätigkeiten nach Etappen der Feldarbeiten zu schaffen, wo geschickte Schüler
zusammen mit Traktoristen des Schulhofs arbeiten können. Seit dem heurigen Jahr wurde ein
Teil des Schulhofs der Firma BV/TECHNIKA GmbH vermietet, die sich auf Service und
Verkauf der Maschinen für Landwirtschaft, Forst und Kommunaltätigkeit konzentriert.
Vertreter dieser Firma sind unsere Absolventen und sie garantieren uns gute Bedingungen für
Fachunterricht bei Aktivitäten ihrer Firma.
Beim individuellen Praktikum und Schulpraktikum stehen uns nicht nur Schulhof, sondern auch
neu geöffnetes Hundetierheim neben dem Schulgelände und renommierte Vertragsarbeitsstätten
in den nicht nur im Bezirk Pardubice wirkenden Firmen zur Verfügung. Es sind Gesellschaften,
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Studenti se zaměřením na chov koní mají možnost výběru praxí na ověřených pracovištích.
Tradiční jsou praxe v následujících chovech koní: u pana Skřivana v Suché u Litomyšle,
u manželů Půlpánových, v hřebčíně Equus Kinský v Hradištku nedaleko Sadské; milovníci
dostihových koní najdou uspokojení při praxích v dostihové stáji Zámecký vrch u pana Votavy
v Ostrově u Lanškrouna. Dále je možné načerpat zkušenosti u pana Kopeckého, který se
věnuje využívání koní pro léčebnou terapii (hiporehabilitaci a hipoterapii) v odborné léčebně
LužeKošumberk. Pokračují kontakty se stájí pana Bittla, jenž provozuje jezdeckou školu
a agroturistiku na koních v Semaníně u České Třebové. První praxe se uskutečnily také v nových
provozech  jezdecká škola paní Lyerové v Borčicích u Turnova, provoz na letních táborech
v Radíkově (Olomoucko), chov a prodej chladnokrevných koní u slečny Ondrušíkové
(DvorkaJanovice). Velké renomé má rovněž slatiňanský provoz Národního hřebčína Kladruby
nad Labem. Zde je pracoviště studentů čtvrtého ročníku, kde se jeden týden ve školním roce
mohou v rámci individuální praxe seznámit s chovem Kladrubského vraníka a s evidencí koní.
Mají také možnost pracovat jeden týden přímo v Kladrubech nad Labem. U studentů třetích
ročníků respektuje škola u prázdninových praxí zájem o pracoviště podle vlastního výběru.

die sich mit der landwirtschaftlichen Produktion beschäftigen. Es gibt immer mehr
Möglichkeiten, das Praktikum auf Familienfarmen auszuführen. Schülern, die aus
landwirtschaftlich arbeitenden Familien stammen, ermöglicht unsere Schule auf Anliegen der
Eltern individuelle und Ferienpraktika vor allem bei Spitzenarbeiten (Pflanzenernte, Saat,
Ackerbau usw.) zu Hause durchzuführen.
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Schüler mit der Fachrichtung Pferdezucht können das Praktikum auch auswählen. Traditionelles
Praktikum gibt es in Kladruby nad Labem. Bei Schülern aus den dritten Schuljahren respektiert
unsere Schule die Arbeitsstätte in den Ferien nach eigener Wahl.
Die Lernenden vom Fachbereich Unternehmen und Dienstleistungen gewinnen wertvolle
Erfahrungen mit der Geschäftstätigkeit im Schulbüfett im ersten und zweiten Schuljahr im
Rahmen des individuellen Praktikums, das unter der Führung der Lehrerin Machová eine Woche
dauert. Weiter bot die Niederlassung von der Kommerzienbank unseren Schülern das Praktikum
im Programm Bausparen und andere Aktivitäten der KB an. Weitere Arbeitsstätten der Schüler
aus dem dritten Schuljahr bilden einzelne Abteilungen vom Standesamt Lanškroun und neue
Arbeitsstätte AUDIT, ökonomische Beratungsfirma von Herrn Novák.
Im letzten Schuljahr gibt jeder Schüler beider Fachbereiche schriftliche Abschlussarbeit ab, die
sich auf Lösung konkreter Unternehmertätigkeit (Unternehmerplan) konzentriert. Danach folgt
Verteidigung dieser Arbeit vor der Kommission.
Auslandspraktika sind in einem anderen Teil der Publikation beschrieben.
Dipl.Ing. Jiří Hřebíček, Praktikumsleiter

C LASSES OF TRAINING AND PRACTICAL ACTIVITIES
IN VOCATIONAL SUBJECTS 2007/2008

In the last school year students in each grate went through their training and practice classes
according to annual thematic plans. Everything proceeded in accords with school curriculum.
There are two basic forms of practice classes – scheduled (regular) and instructive (irregular)
headed by teachers and instructors. The school background and school farm operations, which
are directly connected with the school area, are fully used. The horse breeding centre is highly
exceeded the other places of work by the number of lessons being held in. Other centers are cow
breeding and calf and young cattle breeding. The school tries hard to create conditions for
students of agricultural working to train practical activities with farm machinery according to
field seasons. Skilful pupils are able to work there in production lines together with school farm
tractordrivers. Since this school year part of the school farm is rented to the firm
BV/TECHNIKA Ltd., which deals with the sale and service of agricultural and wood industry
machinery. The representatives of this firm graduated at our school and they guarantee a base for
schooling and training in the firm activities.
We use the school farm background, a newly opened pound near the school and proved
contractual workplaces in enterprises for specialized and individual training not just within the
whole Pardubice district but even outside it. These enterprises deal with agricultural production.
Possibilities of training in family farms have been still used a lot. The school also enables
students coming from families which run the primary agricultural production to be trained at
home during the field seasons and holidays in the case their parents ask for it (harvest, sowing,
ploughing).
Students of horse breeding have a possibility to choose the training in horse studs. The training
in Kladruby nad Labem stud is a traditional one. During the summer holidays students of the
third class are allowed to choose a training workplace wherever they like.
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Students of the branch Enterprise and Services gain their valuable experience with self reliant
business activities in a school bistro in their first and second classes. They have a week of
individual training headed by an experienced teacher, Mrs. Machova. The subsidiary of
Commercial Bank in Lanskroun offers our students a short – term attachment in the programs of
savings and other activities. Single departments of Lanskroun municipality and a new workplace
AUDIT (Mr. Novak’s consulting and economical firm) were other possible working places for
students of the third class.

The information about students practice and training abroad are published in another part of this
publication.
Ing. Jiri Hřebiček, practice classes and training head teacher

P SÍ ÚTULEK

Ve školním roce 2005/2006 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
vyhrazen pro potřeby psího hotelu. Ve
prospěch psího útulku mluví fakta – za dva
roky provozu pracovnice centra společně
s některými našimi studenty pomohli zachránit
necelé tři stovky opuštěných psů. Velké oblibě
se těší také psí hotel, který je vytížený zejména
v čase letních dovolených.
Otevírací doba psího útulku pro širokou veřejnost je stanovena na úterý a pátek vždy od 14.00 do
18.00 a v sobotu od 9.00 do 11.00. Bližší informace, týkající se poskytovaných služeb, vám
zodpoví pracovníci Caniscentra, s.r.o. na čísle: 724813222.
Mgr. Pavel Studený

AUTOŠKOLA 2007/2008

Pro obor Agropodnikání je zařazen do výukového plánu druhého a třetího ročníku také odborný
předmět motorová vozidla v rozsahu stanoveném osnovami. 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 a v řízení
osobního automobilu v ročníku třetím. 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 za provedení úkonu zkoušky (zkušebního komisaře) každý
žák sám.
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During last year of studies all students have to hand in their final written papers aimed to specific
business activities (business plan) which have to be defended before the committee in both
branches of studies.

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. Studenti ekonomického oboru
Podnikání a služby mohou za částečnou úlevu využít rovněž těchto služeb. Kromě nových
řidičských oprávnění provádíme i periodické školení řidičů.
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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 traktor Z7711 a dva Z5211, dva vleky o nosnosti
5t, osobní automobily Felicia 1,3 a Fabia 1,2 a motocykl Jawa350.
Výuku jízd zabezpečují dva stálí učitelé pan Zdeněk Paďour a pan Jaroslav Šrůtek. V případě
potřeby výuky jízd částečně vypomáhá Ing. Jan Račanský a Ing. Jaromír Kubeš. V letošním
školním roce jsme se dostali nenastoupením nového učitele autoškoly do skluzu při zajištění
praktických jízd žáků. Ve druhé polovině roku díky výpomoci učitelů autoškoly pana Ing. Cardy,
pánů Ing. Šilara a Fišara se podařilo výpadek částečně dohnat. Teoretickou přípravu a výuku
předmětu řízení motorových vozidel vyučoval pan Zdeněk Paďour.
Autoškola při SZeŠ Lanškroun bude poskytovat v následujících letech i nadále své služby a přes
značnou ekonomickou náročnost zajistí výukové programy.
Ing. Jiří Hřebíček, Zdeněk Paďour

ŠKOLSKÁ RADA SZ E Š L ANŠKROUN

Ve školním roce 2007/2008 pracovala ve složení Emil Fogl, Petr Kotěra, Běla Kobelková.
Školská rada na svých schůzkách schválila výroční zprávu školy, školní řád a vzala na vědomí
rozpočet školy pro rok 2008.

Č INNOST SRPŠD

SRPŠD účinně a dobrovolně pomáhá škole při plnění jejího poslání a koordinuje a sjednocuje
výchovné působení školy a rodičů. Pravidelné zasedání celoškolského výboru probíhá dvakrát do
roka za účasti zástupců rodičů z jednotlivých tříd. Rodiče jsou informováni o aktivitách školy
a spolurozhodují o čerpání peněžních prostředků z fondu SRPŠD, který je vytvořen z jejich
příspěvků. Největší podíl na výdajích mají mimořádná stipendia za výborný prospěch, příspěvky
na odborné exkurze, květinové dary studentům 4. ročníků při příležitosti maturitního plesu
a slavnostního předávání maturitních vysvědčení na lanškrounském zámku. V letošním školním
roce rodiče schválili příspěvek ve výši 5 000, Kč na nákup nových knih do školní knihovny.
Ing. Věra Zemanová

M ODERNIZUJ EME ŠKOLU

Investiční i vzdělávací projekty
Je celkem pochopitelné, že po letech stagnace investic do vzdělávání je tuto mezeru zapotřebí
rychle vyplnit. Pokud se zeptáte ředitele školy (a je celkem jedno, jestli se jedná o školu základní
nebo střední), co cítí jako největší prioritu, většinou se jedná ve větší či menší míře
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o rekonstrukci budovy, doplnění vybavení učeben a laboratoří pro odborné předměty; častý
požadavek se týká také školních hřišť a tělocvičen. V tomto ohledu není Střední zemědělská
škola v Lanškrouně výjimkou. V souladu s tím vyvíjí ekonomické vedení školy intenzivní snahy
o získání finanční podpory investičních projektů.

Rek onst r uk ce dom ova mlá deže

a optimalizací soustavy konkrétních opatření s tím, že financování nutných investic je
v okamžiku jejich pořizování zajišťováno poskytovatelem a teprve v budoucích obdobích je
spláceno zadavatelem poskytovateli, a to z dosažených úspor. Na Domově mládeže tak díky
tomuto projektu došlo ke změně způsobu vytápění – místo odběru dodávek tepla z akciové
společnosti Orpa Papír je budova od března 2008 vytápěna vlastní plynovou kotelnou, čemuž
muselo předcházet rovněž vybudování plynovodu (od lanškrounské pobočky Agrostavu na
hranice pozemku internátu; plynovod odkoupila VČP a.s.) a plynové přípojky. Od dubna 2008
probíhají práce související se zateplením pláště internátu, který získá také novou fasádu. Celková
výše dosáhne přibližně 5 mil. Kč.
Pardubický kraj získal pro Střední zemědělskou školu v Lanškrouně finanční podporu
i na realizaci úspor energie provozu školní jídelny a ostatních školních budov, a to
z operačního programu Životní prostředí (prioritní osa 3  Udržitelné využívání zdrojů energie).
Projekt řeší zateplení všech objektů kromě spojovacího krčku. Na školních budovách bude
provedena výměna stávajících výplní otvorů za nová s izolačními dvojskly. Na všech objektech
budou zatepleny konstrukce obvodového a střešního pláště. U objektu staré školní budovy bude
zateplen strop do půdy. Předpokládá se, že práce budou zahájeny na jaře roku 2009. Celkové
projektové náklady dosáhnou cca 23 mil. Kč.
Za zmínku stojí i menší úspěchy, ke kterým lze letos počítat finanční dotaci ve výši 100 000,Kč
z Rozvojového programu MŠMT „Podpora environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty ve
školách v roce 2008“ na vybudování nového zeleného prostranství a minibotanické zahrady
na nevyužitém školním pozemku mezi školní budovou a areálem školního statku (pozemek mezi
budovami č. 90/3 a 90/1). Na stejný účel jsme také získali sponzorský dar ve výši 56 000, Kč od
státního podniku Lesy České republiky. Potřebné práce (příprava pozemku a terénní úpravy,
případná rekultivace znehodnocené zeminy, vlastní výsadba zeleně) budou provedeny během
prázdnin.
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Ve školním roce 2007/2008 byla započata realizace rozsáhlého projektu, jehož výsledkem by
mělo být dosažení významných úspor energie provozu Domova mládeže. Zadavatelem
projektu je Pardubický kraj, který ve výběrovém řízení vybral jako poskytovatele energetických
služeb společnost Siemens s.r.o. Poskytovatel se zavázal poskytnout energetické služby tzv.
metodou EPC (Energy Performance Contracting), která spočívá v zajištění úspor energie aplikací
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V současné době připravujeme za podpory Pardubického kraje další investiční projekt velkého
rozsahu – a sice pro příští výzvu Operačního programu Životní prostředí, prioritní osu č. 7
Rozvoj infrastruktury pro environmentální
vzdělávání, poradenství a osvětu. Projekt je
nazván Environmentální vzdělávací centrum
anškroun.
Vedle investičních projektů nebyly ve školním
roce 2007/2008 rozhodně zanedbávány ani
projekty vzdělávací. Střední zemědělská škola
v Lanškrouně byla zapojena do projektu Síť
škol Pardubického kraje pro poskytování
dalších kvalifikací, který je spolufinancován
Evropským sociálním fondem a státním
rozpočtem České republiky. V rámci tohoto
projektu se podílela na zpracování dvou
výukových programů. Program Agropodnikání je určen pro soukromě hospodařící rolníky nebo
pracovníky v zemědělských podnicích, kterým chybí dostatečné vzdělání k provozování jejich
činnosti nebo pro zájemce, kteří si chtějí zvýšit svoji kvalifikaci. Cílem je získání znalostí o
zemědělství ve všech spektrech  vlastní výrobě, ekonomice, ekologii, právu a bezpečnosti práce.
Program Cvičitel jezdectví je určen pro všechny, kteří chtějí získat licenci cvičitele jezdectví
podle pravidel vydaných Českou jezdeckou federací. Cílem je připravit fundovaného, odborně
vzdělaného, metodickodidakticky způsobilého učitele (cvičitele) jezdectví. Oba dva výukové
programy byly na SZeŠ Lanškroun již dvakrát úspěšně realizovány.
Ing. Petra Zíková

Enviromentální vzdělávací centrum Lanškroun
Střední zemědělská škola Lanškroun vyučuje dva maturitní obory zaměřené na zemědělství
a ekonomiku. Důležitou součástí vzdělávacího systému školy je enviromentální výchova.
Primárním záměrem je vybudování enviromentálního vzdělávacího centra zaměřeného na
zemědělství. Centrum bude sloužit pro studenty škol Pardubického kraje, zemědělce, zájemce
o příslušné vzdělání a ostatní populaci především z oblasti venkova. Nosnou náplní centra budou
specializace zaměřené na ekologickou výchovu, produkci zelené energie (biomasa), chov koní
(šetrná agroturistika), chov skotu s mléčnou užitkovostí (snížení emisí, kvalitní potraviny,
biologický odpad) a založení ekologické botanické zahrady.
Formou přístaveb, rekonstrukcí a nástaveb bude řešeno odpovídající dispoziční zabezpečení
potřebných prostor, kde bude vybudováno centrum šetrné turistiky. V rámci chovu dojnic bude
zkoumán jeho vliv na životní prostředí, dále bude realizováno centrum pro chov hospodářských
a hendikepovaných zvířat, přestavěna vlastní budova ekologického centra, zajištěna přestavba
a rekonstrukce staré budovy č.p. 18 a založena ekologická botanická zahrada. Cílem je
vyprojektování, navržení a zrealizování komplexního zařízení se všemi vnitřními vazbami
splňujícími nejnáročnější požadavky v oblasti ekologické výchovy ve vztahu k nejmodernějším
technologiím v zemědělství 21. století, vyváženého a harmonického vztahu k přírodě a krajině.
Ing. Petra Zíková
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IV. Výsledky vzdělávání
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VÝSLEDKY KLASIFIKACE

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

Počet
žáků
31
30
33
94
24
22
25
19
90
27
27
29
83
25
21
31
77
344

P OLOLETÍ

Hodnocení
Pr ospěl

Nepr ospěl

Neklasifikován

Sníž. známka

0
1
1
2
1
0
0
3
4
0
2
4
6
1
3
2
6
18

22
27
26
75
17
13
22
15
67
24
22
22
68
20
15
24
59
269

9
2
6
17
6
9
3
1
19
3
3
2
8
4
3
5
12
56

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

0
0
0
0
0
1
1
0
2
0
0
2
2
1
1
0
2
6

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

Vyznamenání

Průměrný
prospěch
2,891
2,518
2,422
2,588
2,694
2,880
2,664
2,112
2,645
2,542
2,347
2,294
2,387
2,637
2,255
2,469
2,464
2,524

P OLOLETÍ

Počet
žáků

Vyznamenání

Pr ospěl

Hodnocení
Nepr ospěl

Neklasifikován

Sníž. známka

Chování

Průměrný
prospěch

31
29
32
92
24
20
24
18
86
26
27
27
80
25
20
31
76
334

0
0
2
2
1
0
1
3
5
1
3
4
8
1
2
1
4
19

28
23
25
76
19
18
22
14
73
22
21
22
65
22
17
26
65
279

3
6
5
14
4
2
1
1
8
3
3
1
7
2
1
4
7
36

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

7
1
1
9
0
0
1
0
1
1
1
1
3
0
1
1
2
15

3,036
2,705
2,438
2,701
2,621
2,709
2,620
2,089
2,567
2,541
2,376
2,169
2,350
2,603
2,250
2,442
2,443
2,518

ANALÝZA VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI 2007/2008

V minulém školním roce jsme vyučovali 12 tříd denního a 1 třídu dálkového studia. Celkem na
naší škole studovalo 347 žáků, z toho 21 dálkového studia.

Na vysoké školy se hlásilo 38 (50%) našich absolventů a na vyšší odborné školy 17 (22%)
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 čtyřech termínech celkem 97 žáků;
přijato bylo do tří tříd 87 studentů. Proti minulému roku došlo k poklesu zájmu o studium.
Výuku zajišťovalo 30 stálých a 3 externí učitelé.
Velice úspěšná byla v tomto roce zahraniční spolupráce a zapojení školy do evropských projektů
(Mgr. R. Janoušková, Mgr. L. Tejklová, Mgr. D. Tkačíková a Ing. D. Kotyzová). Odborní učitelé
spolupracovali s pracovníky školního statku na řešení provozních úkolů (Ing. A. Ježková,
Ing. J. Hřebíček, Ing. M. Filipčíková a Ing. J. Hél). Hospodářská činnost školního statku byla
zisková, stejně jako v minulém roce. Podmínky pro výuku, zejména v chovu koní, se opět
zlepšily. Na jaře 2008 jsme dokončili přestavbu tribuny na velké jízdárně. 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. Velmi pozitivně můžeme hodnotit účast i úspěchy našich studentů ve středoškolských
soutěžích (literární, odborné, jazykové i sportovní). 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

STÁTNÍ ZKOUŠKY Z KANCELÁŘSKÉHO PSANÍ NA KLÁVESNICI

Dne 2. června 2008 se na Gymnáziu v Lanškrouně uskutečnily státní zkoušky z kancelářského
psaní na klávesnici. Naši školu reprezentovaly studentky ze 3. C, oboru Podnikání a služby
Monika Dušková, Lenka Holomková a Lucie Křivohlávková. Jejich úkolem bylo opsat na
klávesnici PC 10 minutový text s minimálním počtem 200 úhozů za minutu. Druhá část státní
zkoušky byla zaměřena na stylizaci a vytvoření obchodního dopisu a vyhotovení tabulky v MS
Excel. Všechny úlohy musí odpovídat ČSN. Na studentky dohlížela pověřená zkušební
komisařka.
Výsledek státní zkoušky jsme se dověděli během hlavních prázdnin. Úspěšně ji vykonaly
Monika Dušková a Lucie Křivohlávková.
Ivana Machová
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Většina žáků bydlí na domově mládeže (156 studentů); mnoho žáků denně dojíždí. Tento stav
bývá často příčinou větší absence žáků.

VÝSLEDKY PÍSEMNÉ MATURITNÍ ZKOUŠKY Z J AZYKA ČESKÉHO
A LITERATURY KONANÉ NA SZ E Š L ANŠKROUN 7. 4. 2008

Výroční zpráva SZeŠ Lanškroun 2007/2008

Témata maturitních slohových prací 2008

1. Žijí mezi námi.
(Zamyšlení nad tematikou člověk – zvíře, nutnost zákona na ochranu zvířat, je živý tvor
vhodným dárkem?)
2. Ukaž, co umíš aneb Co mi škola dala.
(Úvaha nad uplatněním vzdělání v praxi.)
3. „Klíčkem k dívčím srdcím se stal klíček od automobilu.“ (M. Růžička)
(Prochází skutečně láska peněženkou, Zamyšlení nad tím, nakolik je láska spjata
s penězi.)
4. „Lidé si kupují za peníze, kter é nemají, věci, kter é nepotřebují.“ (J. Hartl, STEM)
(V posledních letech se desítky českých rodin dostávají do bludného kruhu půjček
a neúměrných splátek. Volný slohový útvar.)

Témata vybraná studenty:

4.A

4.B

4.C

Téma č.1

16

11

8

Téma č.2

4

6

0

Téma č.3

3

2

10

Téma č.4

2

1

13

Celkem studentů

25

20

31

HODNOCENÍ:
Stupeň

1

2

3

4

5

průměr

4.A

4

6

13

2

0

2,52

4.B

4

8

5

3

0

2,35

4.C

2

15

12

2

0

2,45
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Př ehled pr ospěchu tř ídy

matur ita

4.A

zpracováno dne: 26. 6. 2008
Počet žáků celkem: 23
z toho dívek: 17
chlapců: 6

Předmět

Počty známek

CJL
ANJ
BIO
EKO
MAT
EP
CHO
PRO
ZE
PR

Český jazyk a literatura
Anglický jazyk
Biologie a ekologie
Ekonomika a podnikání
Matematika
Ekonomické předměty
Chov zvířat
Pěstování rostlin
Zemědělské předměty
Praktická zkouška z odborných
předmětů
CHK Chov koní

Celkový pr ůměr ný pr ospěch
Stupeň
hodnocení
pr ospěchu

Změny v počtu žáků
ubylo: 0
přibylo: 0

Průměr Vyučující

1 2
5 10
1 
2 2
 1
 2
1 6
 3
 5
2 5
7 7

3
5
1



6
1

5
8

4
1

1


2
2
1
4


5
1




1





N
1



1
1


1
1

2.227
2.000
2.000
2.000
2.000
2.750
2.833
2.333
2.688
2.045

Ing. Ježková, Ing. Kotyzová,
Ing. Hél

4

2

2





2.167

Ing. Kotyzová˙Darie

4

Mgr. Dolečková˙Martina
Kovaříková˙Věra
Ing. Urbanová Marie
Ing. Tmějová˙Jaromíra
Mgr. Fogl˙Emil
Ing. Tmějová Jaromíra
Ing. Ježková˙Alena
Ing. Fiedler˙Vlastislav
Ing, Fiedler, Ing. Ježková

2.34545

prospěl s vyznamenáním
prospěl
neprospěl
nehodnocen

2
18
3
0
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Tř ídní učitel: Ing. Kotyzová Darie

Př ehled pr ospěchu tř ídy

matur ita

4.B

zpracováno dne: 26. 6. 2008
Tř ídní učitel: Ing. Stehlíková Hana

Počet žáků celkem: 19
z toho dívek: 19
chlapců: 0

Výroční zpráva SZeŠ Lanškroun 2007/2008

Předmět

Počty známek

CJL
ANJ
BIO
EP
ZE
PR

Český jazyk a literatura
Anglický jazyk
Biologie a ekologie
ekonomické předměty
zemědělské předměty
praktická zkouška z odborných
předmětů
CHK Chov koní

Celkový pr ůměr ný pr ospěch
Stupeň
hodnocení
pr ospěchu
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Průměr Vyučující

1
4


5
3
7

2
5
1
1
5
6
7

3
8

1
4
8
3

4
2


5
2
1

5





1

2.421
2.000
2.500
2.474
2.474

7

4

5





1.875

2.27368

prospěl s vyznamenáním
prospěl
neprospěl
nehodnocen

Změny v počtu žáků
ubylo: 0
přibylo: 0

4
14
1
0

2.053

Mgr. Studený˙Pavel
Kovaříková Věra
Ing. Urbanová Marie
Ing. Zemanová Věra
Ing. Rabas, Ing. Hél
Ing. Hřebíček, Kalousová
Ing. Stehlíková Hana

Př ehled pr ospěchu tř ídy

matur ita

4.C

zpracováno dne: 26. 6. 2008
Počet žáků celkem: 27
z toho dívek: 19
chlapců: 8

Předmět

Počty známek

CJL
ANJ
MAT
NEJ
EKN
PR

Český jazyk a literatura
Anglický jazyk
Matematika
Německý jazyk
Ekonomika
praktická zkouška z odborných
předmětů
UCT Účetnictví
ANJd Anglický jazyk

Celkový pr ůměr ný pr ospěch
Stupeň
hodnocení
pr ospěchu

1
7

1
3
8
10

2 3
6 10
3 8
2 
2 1
8 8
9 7

4
4
4
1
1
3

5

1



1 

6
1

7 10
 

2


2


Změny v počtu žáků
ubylo: 0
přibylo: 0

Průměr Vyučující
2.407
3.188
2.250
2.000
2.222
1.963
2.519
1.000

Mgr. Dolečková Martina
Kovaříková Věra
Mgr. Tejklová Lenka
Mgr. Tomková Martina
Ing. Zemanová Věra
Ing. Tmějová Jaromíra
Ing. Procházková˙Hana
Kovaříková Věra

2.37037

prospěl s vyznamenáním
prospěl
neprospěl
nehodnocen

6
19
2
0
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Tř ídní učitel: Ing. Zemanová Věra

VERONIKA M ARŠÍKOVÁ

ŽI J Í

ME ZI NÁMI
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(Zamyšlení nad tematikou člověk – zvíře, nutnost zákona na ochranu zvířat, je živý
tvor vhodným dárkem?)
Není to bohužel záležitost jen posledních dní, kdy se v médiích objevují hrozivé záběry týraných
a zanedbaných zvířat, je to dlouhotrvající stav, který má řešení pravděpodobně někde
v nedohlednu.
Stále častěji můžeme z televizních obrazovek sledovat zubožené psy přežívající v podmínkách,
pro normálně smýšlejícího člověka naprosto nepřijatelných, zatímco jejich majitelé bez
jakéhokoliv studu či známky provinění tvrdí, že zvířatům nic nechybí.
Desítky štěňat končí po Vánocích v psích útulcích, protože se ukázalo, že rozmazlené dítko,
které si na rodičích konečně vyprosilo opravdové zvíře na hraní, na pejska najednou nestačí
a s přibývajícími povinnostmi a nároky na péči jsou kamarádi přednější.
Lidé od nepaměti tvrdí, že pes je nejlepším přítelem člověka. Jak se tedy někteří jedinci musí
chovat jen k průměrným přátelům, když jsou schopni svého nejlepšího uvázat u supermarketu
a zanechat ho bez pomoci svému osudu?
Naštěstí se ještě dnes najdou lidé, kteří bez zaváhání prohlásí: „Když mám možnost pomoci
a vzít si psa s útulku, proč bych to neudělal?“ U převzetí takovéhoto psa je značné riziko. Nikdy
nevíte, čím si v životě prošel, jaké chování musel snášet od bývalého pána nebo jaké nebezpečné
zlozvyky si s sebou do útulku přinesl.
O to větší je však vaše radost, když pozorujete, jak se z nedůvěřivého a vystrašeného zvířete
stává nový člen rodiny, vděčný za každé vlídné slovo a pohlazení, statečný strážce svého nového
pána, za něhož by bez váhání položil život.
Případy týrání zvířat se netýkají jen psů, pouze jsou asi nejvíce vidět. Dalšími v řadě jsou koně.
Trpí nezájmem a neznalostí svých majitelů nebo jejich touhou po penězích, kdy takový člověk
zapomíná, že kůň není věc, kterou může bezstarostně odložit, když mu přestane vydělávat.
O to horší je pro mě zjištění, že když už se najde člověk, který pro týrané koně a péči o ně
obětuje celý svůj život, stačí malý záchvěv lidské závisti a celá jeho práce se sesype jako
domeček z karet. A jako obvykle s tím nikdo nic nenadělá, protože na morální prohřešky jsou
naše zákony krátké.
Myslím si, že když je v dnešní společnosti možné, aby se takového případy stávaly dnes a denně,
musela se někde stát chyba. Možná, že kdyby se naši zákonodárci přestali nesmyslně hádat
o stravenkách a předhánět se v házení špíny jeden na druhého, měli by dost času změnit zákony,
podle nichž se týrání zvířat stává trestným činem až poté, kdy je dotyčné zvíře utýráno k smrti.
Nemluvě o pašování exotických zvířat v hrozných podmínkách a „transportech smrti“ koní,
převážených přes naši zemi do Itálie na jatka, protože jsme nemohli zůstat pozadu a vstoupili
jsme do Schenghenského prostoru, který tyto činnosti vlastně zjednodušuje.
Koho zajímají parlamentní hádky o původu peněz některých našich poslanců, když každou chvíli
slyšíte o neštěstí psů, které někdo zavřel v autě nebo je drží mezi čtyřmi stěnami jako budoucí
suroviny pro pondělní menu asijské restaurace. Politici si za státní peníze jezdí na dovolené
a tisíce nevinných zvířat zatím zbytečně umírají pod rukama bezcitných a hloupých lidí.
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A co takhle volně žijící zvířata? I ona doplácejí na činnosti člověka. Ledním medvědům roztává
půda pod nohama v důsledku globálního oteplování, orangutani jsou na pokraji vyhynutí díky
kácení deštných pralesů, tulení mláďata jsou vybíjena pro svou kožešinu.
To je jen minimální příklad živočichů, které naši potomci budou znát přinejlepším
z přírodovědných filmů, protože sobecká lidská rasa dělá všechno pro svůj užitek a těch pár
výjimek svět nepředělá.

ANNA M ICHEJ DOVÁ

U KAŽ ,

CO UMÍ Š ANE B

CO

MI ŠKOLA DALA

(Úvaha nad uplatněním vzdělání v praxi)
„Škola, základ života“, tak tento citát často slýcháme ze všech stran. Je to však pravda? Co by
nám měla škola dát? Co nám má přinést samo vzdělání? Tyto „filozofické“ otázky řeší a řešil
v určitém věku asi každý. Ovšem těžce se chápou vysvětlení a rady starších, rozřešení těchto
problémů mládí je ukryto v čase a zkušenostech.
Již v raném dětství mnozí rodiče vodí své neposkvrněné ratolesti do mateřských škol, kde
začínají s výukou těch nejprimitivnějších, avšak základních principů společnosti. Zde se
dostávají do společnosti svých vrstevníků, kde, ať už méně či více, musí využít strategie
k dosažení svých cílů. Pod dohledem paní učitelky si procvičují základní návyky jako stolování,
používání toalety, či samostatně se obléknout, a dokonce i zavázat si sám boty. A právě zde
nastávají první problémy spojené s otázkami „proč a na co“. Podání odpovědi je velmi důležité,
neboť dítě by si mělo zafixovat ty správné návyky a jejich opodstatnění. Avšak negativnímu
přínosu mateřských škol prostřednictvím ostatních, méně či snad hůře vychovaných dětí,
zamezit, je velmi těžké, takřka nemožné.
Tito „malí andílci“ pak přechází na základní školy, kde končí hra a začíná skutečné učení.
Myslíte si, že první třída je jen pouhý začátek? Myslím, že ne. Vždyť právě tady je důležitým
aspektem správná motivace, díky níž se snaha a píle zaryje do podvědomí dětí.
První stupeň základní školy se podobá pokračující mateřské školce s přípravou na složitější roky
a zrání k názorům, že už jsme přece velcí. Na to si snad pomatujeme všichni. Když jsme přišli do
šesté třídy na druhý stupeň, připadali si hrozně dospělí a chytří. Právě zde se rozvíjí konflikty,
jejichž záminkou bývají ony stále se opakující otázky, zapřičiněné přechodem dětí do
pubertálního věku. A řešení? Bývá těžké, jen přeji učitelům hodně trpělivosti, kterou budou ještě
potřebovat.
Ale tohle všechno jsou pouhé dětské starosti, i když v aktuálním věku se zdají nepřekonatelné,
ovšem až přijde konec základní školy, ta hrozivá devátá třída, bude vše ještě složitější. V ní se
máme rozhodnout pro vzdělání k potenciálnímu budoucímu zaměstnání. Ale jak se rozhodovat?
Kdo v tomhle věku ví, co jednou bude chtít dělat, a co se stane? Vždyť jsme ještě děti, i když si
to mnozí nepřiznají.
A je to tady! Přihlášky na střední školy jsou odeslány. Na řadu přichází strach z budoucna,
z neznáma. Datum přijímacích zkoušek se blíží. Je potřeba utřídit všechny vědomosti dosud
nabyté a hurá do boje. Někteří šťastlivci přijímací zkoušky skládat nemusí. Ale mají ty potřebné
znalosti? Kdo ví, ředitelství střední školy může jen doufat.
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Podle mého názoru bychom se všichni do jednoho měli zamyslet nad tím, jestli je přednější
bohatství, moc a úspěch nebo selský rozum, soudnost a láska. Zvířata tu byla daleko dřív než my
a máme se od nich stále co učit.

Každá střední škola je svým způsobem náročná. Některá vyžaduje rozsáhlé teoretické znalosti
a mechanické učení jako přípravu na vysoké školy. Naopak odborné školy a učiliště požadují
i zručnost a chápavost. Jenomže, kdo v pubertálním věku odhadne a objektivně posoudí, na co
vlastně má dovednosti?

Výroční zpráva SZeŠ Lanškroun 2007/2008

Já si například vybrala odbornou střední školu, a to zemědělskou. Moje rodina si sice
představovala jiné zaměření mého studia, ale naštěstí vyhověla mému přání. Ne každý má to
štěstí, že může jít na svou vysněnou školu. Tito jedinci pak prožívají vnitřní boj, kdy zprvu nejen
v myšlenkách protestují proti výběru rodičů, a nakonec se pak stejně s tím musí smířit. Ten pocit
musí být hrozný, vždyť dělat, co nechceme jen podporuje odpor a neochotu. Bohužel mnozí
rodiče to nepochopí a ani s postupem času svou chybu nepřiznají.
Podle mého názoru je období střední školy nejhezčím obdobím školní docházky, ať už povinné,
či nepovinné. Nakonec i starší rádi vzpomínají na svých „krásných sedmnáct“. V této části života
se již všichni snaží různými způsoby zasadit do pomyslné hierarchie společnosti třídy, kde se
často projeví i psychický vývin z předešlých let. Získávají nové přátele i nepřátele, zkušenosti
v mnoha směrech, prožívají své první lásky, někteří si najdou i partnery, v některých případech
dokonce doživotní. Především však získávají velké množství nových vědomostí, které si mají
uložit kdesi v mozku, aby je měli kdykoli k dispozici. Zapamatovat si všechno je ale prakticky
nemožné. Vždyť jsme jen lidi.
V tomto věku probíhají časté rozpory s rodiči, které mě naštěstí minuly díky pobytu na internátě.
Víte jaké to je, po tolika letech strávených doma, sedět na parapetu okna a dívat se na neznámé
okolí? Vyjdete na chodbu internátu a znovu jen další neznámé tváře. Zvláštní, až skličující
pocity. Ale je tady to, na co se všichni tak ta, ta dlouho očekávaná samostatnost a částečná
zodpovědnost za sebe sama. Najednou chcete být zase v objetí rodičů, ležet ve své posteli.
Nebojte, to přejde a vydáte se vstříc novým zkušenostem.
Škola má vliv nejen na rozvoj našeho myšlení a paměti, ale i na psychiku, komunikaci s lidmi, či
hledání partnera. Dle toho jak se uvede na začátku, tak se odvíjí i další vývoj událostí. Mnozí od
škol, a to především středních, očekávají víc než jim je poskytnuto. To však také záleží na
každém jedinci, jak je ochotný se přizpůsobit a ovlivnit. Ovšem všechno má své meze.
Uvedení do praxe života bývá komplikované. Mnozí své znalosti nevyužijí, jelikož najdou
uplatnění v jiném oboru. Uplatnit se v předem vybraném oboru je podle mě v dnešní době často
obtížné. Získat totiž práci, která by vás bavila, byla v požadované oblasti republiky a navíc dobře
placená, je složité. Dnešní vrstvení společnosti tlačí mnohé mladé lidi k nouzovým řešením.
Prostě hledají práci, aby přežili. A jestli je baví? Zeptejte se jich...
Tak co nám vlastně škola přinesla? Především zkušenosti, ať už kladné nebo záporné, hodí se
všechny. Samozřejmě nám dala, nebo alespoň měla dát, vědomosti. Můj názor je, že kolik
vědomostí a dovedností jsme získali, záleží z větší části na každém jednotlivci, na ochotě s jakou
naslouchal a snažil se chápat. Jestli ty naučené poznatky použije i v praxi, je „ve hvězdách“.
Vždyť kdo z nás ví, co bude zítra? Jaká povolání se nám naskytnou a kdy je zase změníme? To
nikdo nemůže říct s určitostí, jen se můžeme pokusit svůj osud, tu pomyslnou cestu, ovlivnit
k vlastní spokojenosti. Proto v odpovědích týkajících se budoucnosti používám raději slova jako
snad, možná, někdy...
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„ L I DÉ

SI KUP UJ Í ZA P E NÍ ZE , KTE RÉ NE MAJ Í , VĚ CI , KTE RÉ
NE P OTŘE BUJ Í .“
(J . H AR T L , ST E M )

Den první, pondělí. Je šest hodin ráno. Už jsou to tři měsíce od toho osudného dne, co jsem si
půjčil těch pár tisíc. Pršelo, ale já jsem si toho ani nevšiml. Přitom jsem v tom měl vidět špatné
znamení. Ale byl jsem slepý. Zaslepený touhou něco dokázat, v něčem se uplatnit. Jak jsem to
ale mohl poznat? Byl tak elegantní, přesvědčivý, a když promluvil, cítil jsem, že jsem schopen
všeho. Ale byl to on, kdo je schopen všeho...
Ach jo. Za tři minuty bude půl, zazvoní mi budík a já budu muset vstát Ale proč vlastně? Prožít
další nejhorší den mého života? „Vstávej, hni se!“ Pobízím sám sebe, abych vstal. Vždyť už jsem
tak blízko k tomu to splatit. A zároveň tak daleko.
Poledne. Mám takový hlad. Ale nemůžu odejít. Volal mi, že přijde. Nechodí sám, ti dva, co jsou
s ním, mi opravdu nahánějí hrůzu. To čekání, ten hlad. Já to snad nevydržím. Třeba se s ním už
domluvím. Přeci mu nemůžu dávat peníze věčně. „Dobrý den pane Marley. Máte pro mě
peníze?“ Ztuhla ve mně krev. Pomalu se otáčím, a zatímco se snažím neomdlít, utvářím na
obličeji něco, co by se mělo podobat úsměvu. Já ... já jsem měl těžký týden. Lidé mi ještě
nezaplatili. Dostanete všechno. Opravdu. Jen co mi zaplatí... Věty se ze mě sypou jedna za
druhou, ale už při druhé vím, jak to dopadne. Vtom mě přeruší: „Víte, když jsem vám před třemi
měsíci půjčil na tuto firmičku, nebo co to je, opravdu jsem věřil, že to náležitě oceníte. Pak už si
jen pamatuji pěsti jeho společníků ve svém obličeji, a když se slovy: „Doufám, že za týden
budete rozumnější.“ Odcházel, já ležel ve vlastní krvi, neschopen slova.
Musel jsem domů. Po cestě jsem dvakrát zvracel a trasa, která mi obvykle trvá deset minut, mi
trvala tři čtvrtě hodiny. Padl jsem do postele a usnul.
Den druhý, úterý. Když se mi podařilo vstát, abych se šel napít, zjistil jsem, že je poledne. Ne, už
je půl druhé. Přes ten monokl na koku ty hodiny nevidím. Ale je to jedno. Napil jsem se a jdu si
zase lehnout. Říkám jdu, ale je to spíš něco mezi lezením po čtyřech a plazením po břiše. Ták,
konečně jsem v posteli. Potřeboval bych se ještě vymočit, ale to už asi nedojdu.
Den třetí, středa. Už trochu chodím. Tedy dost na to, abych se dostal do firmy. Celé dopoledne
makám, jak jen to jde. Už ani nevnímám, že na jedno oko nevidím. Práce mám dost, ale zaplatí
mi někdo? Musím to zjistit. Do banky nepůjdu, je to skoro kilometr. Můžu ale zajít naproti do
internetové kavárny. „Sakra!“ Nikdo nezaplatil. Zítra za všemi zajdu. Musí mě pochopit. Musí...
Musí.
Den čtvrtý, čtvrtek. Ještě kravatu... Ano, to bude dobré. Musím vypadat v pořádku. Ale co ten
monokl? I když ta modrá, do které se přes noc zbarvil, není špatná. Ladí mi ke kravatě.
Takový hodný člověk. Neměl jsem to srdce ty peníze po něm chtít, když jsem viděl, jak je sám
rád, že má na chleba. Ale co, vždyť to je pár korun. Když mi zaplatí v Eurech, tak to bude stačit.
Je to velká firma. Ti zaplatí.
Přišel jsem na vrátnici a vysvětlil obéznímu vrátnému, že jsem si přišel pro peníze za zakázku
a že bych je rád dostal hotově. Po chvíli čekání mě poslal za člověkem, se kterým jsem už jednal.
„Dobrý den.“ Nechal se slyšet. „Posaďte se, mohu vám něco nabídnout?“ Odpověděl jsem, že ne
a bez okolků jsem mu vyložil, že potřebuji zaplatit hned a hotově. Možná jsem měl zkusit jinou
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(V posledních letech se desítky českých rodin dostávají do bludného kruhu půjček a neúměrných
splátek. Volný slohový útvar).

strategii, nebo si dát šálek kávy. Jisté však je, že vyhozen jsem nebyl tak mile jako přijat, a že
když mě vysvětloval, že mají ještě tři týdny na zaplacení, bylo mi do breku.

Výroční zpráva SZeŠ Lanškroun 2007/2008

Ležím v posteli a brečím. Brečím jak už dlouho ne. Vždyť já ty peníze do pondělí neseženu.
Mám si snad půjčit od banky? Ne! Je jedno, komu budu splácet. Přece neudělám stejnou
pitomost dvakrát. Rodiče. Ano, ti by mi mohli půjčit. Ale neochudím je přece o peníze. Vždyť
ten důchod, co dostávají, sotva stačí pro ně. No, nechám to na sobotu. Zítra ještě budu ve firmě
a pokusí se něco prodat.
Den pátý, pátek. Sedím na židli za peníze, které jsem si vypůjčil a přežvykuji suchý rohlík. Je to
sice malý oběd, ale nemohu si dovolit větší výdaje. Alespoň do pondělí ne. Vlastně si mohu
gratulovat. Povedla se mi dopoledne malá tržba. Tedy není to moc, ale málo je víc jak nic. Třeba
budu mít i po zbytek dne takové štěstí. Třeba i získám všechny peníze na pondělí. Nebo taky
ne...
Den šestý, sobota. Celý den jsem prožil jako ve snu. Nepamatuji si skoro nic. Snad jen to, že
když jsem volal rodičům, tak mi nepomohli. Ne, že by nechtěli, ale neměli jak. Nemohu takhle
dál, takhle už opravdu nemohu. Myslím... Asi se zabiji. Ne, nemám na to. Usínám.
Den sedmý, neděle. Už jsem se rozhodl. Sedím v kostele, poprvé v životě, a píši tyto řádky. Snad
lidi pochopí, co. Jak mi je. Jsem snad věřící, když prosím Boha o odpuštění? Nevím. Město...
Naposledy, co ho vidím.
Most.

Sbohem!

Proč je ten budík tak nahlas? Cože? Byl to jen sen? Sláva! Ale honem do práce. Moje firmička
sen není. Rychlou snídani a už se dávám do díla. Celé dopoledne probíhá úplně úžasně. Vlastně
mám zakázek jako nikdy. Telefon mi zvoní už od rána. A teď taky jeden. Už jsem sice chtěl jít
ven na oběd, ale ještě to vezmu. Haló? Chvíli je ticho, a pak se ozve: „Dobrý den, pane Marley.
Doufám, že jste nezapomněl na váš malý dluh ke mně? Čekejte mě za patnáct minut u vás.“
Položím sluchátko a padám ze židle. A sakra...

Č ESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE

Dne 26. září 2007 proběhla na naší škole kontrola přípravy a průběhu opravných maturitních
zkoušek (z ekonomických předmětů) podle vyhlášky č. 442/1991 Sb., o ukončování studia ve
středních školách a učilištích, ve znění platném v kontrolovaném období, v oboru vzdělání
4141M/001 Agropodnikání, v němž se dosahuje středního vzdělání s maturitní zkouškou, žáků
třídy 4. A, vedených ve školním roce 2006/2007 pod čísly protokolu o maturitní zkoušce 3 a 12 a
žáků třídy 4. B, vedených ve školním roce 2006/2007 pod čísly protokolu o maturitní zkoušce 17
a 21 ke dni kontroly 26. září 2007.
Kontrolní tým sledoval:
1. dodržení termínu konání opravné maturitní zkoušky
2. dodržení počtu témat pro jednotlivé ústní maturitní zkoušky, losování témat a dodržení
délky přípravy a délky zkoušky
3. klasifikaci a celkové hodnocení opravné maturitní zkoušky
4. složení zkušební komise a délky pedagogické praxe místopředsedy zkušební komise
Ve všech bodech konstatovaly členky ČŠI, že nebyla porušena vyhláška č. 442/1991 Sb., ve
znění platném v kontrolovaném období.
Podrobné hodnocení inspekce viz PROTOKOL čj. ČŠI515/0710.
Převzato z protokolu ČŠI.
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V. Př ijímací ř ízení, obor y vzdělání
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VÝSLEDKY PŘIJ ÍMACÍHO ŘÍZENÍ

Výroční zpráva SZeŠ Lanškroun 2007/2008

Ve školním roce 2007/2008 se přihlásilo do 1. ročníku 97 uchazečů denního studia. Přijímací
zkoušky proběhly ve čtyřech kolech. Žáci, kteří nebyli přijati bez přijímací zkoušky, vykonali
přijímací zkoušky z českého jazyka a přírodopisu u boru Agropodnikání; u oboru Podnikání
a služby z českého jazyka a matematiky.

Obor

Přihlášeno

Přijato

Agropodnikání

67

57

Podnikání a služby

30

30

Celkem

97

87

Vlivem klesajícího počtu žáků na základních školách bude stále větší problém pro školy zajistit
dostatečný počet kvalitních uchazečů o studium. Letošní rok byl průměrný zájmem žáků ZŠ
o studium na naší škole. Pro příští období máme povolené i dvouleté zkrácené studium
Agropodnikání. V květnu jsme zažádali Pardubický kraj o povolení nového oboru Veterinářství.
Pokud nám MŠMT tento obor povolí, čeká nás hodně práce ale také vyšší zájem o studium
v Lanškrouně. O tento obor je největší zájem a několikanásobně překračuje možnosti stávajících
veterinárních škol (Hradec Králové). Musíme dále propagovat naši školu a hlavně navázat
spolupráci se ZŠ a zemědělskými podniky. Na podzim 2008 plánujeme ve spolupráci s Agrární
komorou ČR sezvat podnikatele v zemědělství našeho regionu a navázat spolupráci při získávání
mladých zemědělců ke studiu naší školy a zpětně jejich uplatnění v provozu. Připravili jsme
nové školní vzdělávací programy. V rámci předmětu aplikované ekonomie musíme znovu
obnovit spolupráci se ZŠ, kam naši studenti chodili vyučovat ekonomii. Podařilo se nám získat
místní zájemce z řad mládeže o práci v chovu koní. Formou přednášek, propagací v novinách
a odborných časopisech, pořádáním dnů otevřených dveří, členstvím v SJK a podobně musíme
získávat nové žáky ze základních škol ale i ze zahraničí.
Ing. Vlastislav Fiedler, ředitel školy

DÁLKOVÉ STUDIUM

Vzdělávání dospělých je na škole uskutečňováno mimo jiné formou dálkového studia. Studenti
navštěvují každé pondělí konzultace z jednotlivých předmětů. Pololetí vrcholí třítýdenním
zkouškovým obdobím.
Z celkových pěti let mají studenti za sebou dva ročníky. Náročnost studia při plnění pracovních
i rodinných povinností je značná, a proto z původního počtu 34 studentů a studentek jich do
třetího ročníku postupuje 17. Už od prvního ročníku si mezi sebou vytvořili přátelskou
atmosféru, kterou si zpříjemňují čas trávený ve škole i mimo ni.
Ing. Jaromíra Tmějová
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ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

Vyučující, kteří zpracovávali učební osnovy jednotlivých předmětů, byli na počátku seznámeni
se základními fakty a harmonogramem prací, průběžně jim pak byly na pracovních schůzkách
podávány doplňující informace o postupu prací. Odpovědnou osobou za zpracování ŠVP
Agropodnikání byl určen Ing. Coufal, za zpracování ŠVP Ekonomika a podnikání Ing. Tmějová.
Vše koordinuje a řídí Ing. Račanský.
Práce na ŠVP je velice zdlouhavá, náročná na komunikaci a spolupráci jednotlivých vyučujících.
Jeho zpracování zatěžovalo vyučující po celý školní rok a ubíralo jim energii do další práce.
Školní vzdělávací programy se zpracovávají pro denní, dálkové a zkrácené studium.
Ke konci školního roku 2007/2008 vrcholí dokončovací práce jednotlivých učitelů i zpracovatelů
a bude následovat grafická úprava.
Ing. Jaromíra Tmějová

VÝUKA APLIKOVANÉ EKONOMIE

Ve školním roce 2007/2008 se aplikovaná ekonomie vyučovala ve všech třídách třetího ročníku
oboru Agropodnikání a Podnikání a služby. Žáci založili studentské společnosti, z nichž jedna
zajišťovala provoz bistra na domově mládeže a umožnila tím ubytovaným studentům
v odpoledních a večerních hodinách nákup cukrovinek a nápojů. Studenti druhé třídy zakoupili
stolní fotbálek, který byl umístěn v kulturní místnosti školy a spolužáci tak mohli o přestávkách
příjemně strávit svůj volný čas. Třetí třída se rozhodla vydávat školní časopis a každý měsíc
jsme si všichni mohli přečíst novinky ze školy, kultury, vyluštit křížovku, účastnit se různých
soutěží a pobavit se čtením zajímavých příspěvků.
Ing. Věra Zemanová
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V říjnu 2007 jsme začali zpracovávat školní vzdělávací program, který je nezbytný pro další
existenci školy. Původní plán začít podle něj vyučovat už od září 2008 byl po nějakém čase
zamítnut a začátek byl posunut na září 2009.

F IKTIVNÍ FIRMA
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Fiktivní firma se v naší škole vyučuje od školního roku 2006/2007 jako součást vyučovacího
předmětu praxe. Je vhodnou formou přípravy organizačních a řídících pracovníků pro libovolnou
oblast činnosti, neboť ve fiktivní firmě jde o praktické procvičování teoretických vědomostí
a znalostí.
Práce ve fiktivní firmě má co možná nejvíce připomínat práci ve skutečné firmě (obchodní,
výrobní, dopravní, služeb apod.), proto studenti využívají při práci podklady z hospodářské
praxe a řídí se platnými právními předpisy. Jediný, i když podstatný rozdíl ve srovnání se
skutečnou firmou spočívá v tom, že ve fiktivní firmě nedochází ke skutečnému pohybu zboží
a peněz, ale studenti pracují s fiktivním zbožím a fiktivními penězi.
Pro lepší představu o práci skutečné firmy a užší spojení s praxí je vhodné, aby fiktivní firma
navázala kontakt se skutečnou firmou, jejíž činnost bude do určité míry kopírovat a zároveň jí
může zajistit určitou formu reklamy.
Při zakládání fiktivní firmy si žáci sami vyberou předmět podnikání, právní formu, vhodný název
a logo firmy. Dále sestaví zahajovací bilanci, rozhodnou se, jakou částku bude tvořit základní
kapitál a zvolí si peněžní ústav pro zajištění finančních operací firmy.
Žáci naší školy zvolili právní formu společnost s ručením omezeným ve shodě s doporučením
v dispozicích pro fiktivní firmy. Škola je zaregistrována v Centru fiktivních firem ČR (CEFIF)
při Národním ústavu odborného vzdělávání v Praze. Toto centrum zajišťuje fiktivním firmám
všechny vnější předpoklady pro jejich řádnou činnost, poskytuje jim potřebné informace
a umožňuje zapojení se do trhu fiktivních firem v ČR i v zahraničí.
CEFIF nahrazuje fiktivním firmám reálné instituce, se kterými přicházejí do kontaktu při
skutečném podnikání. Za tímto účelem má oddělení:
·

informační

·

živnostenský úřad

·

obchodní soud

·

banku FIBA plnící funkci centrální banky

·

finanční úřad

·

korespondenční dodavatel

·

zdravotní pojišťovna

·

správa sociálního zabezpečení

V letošním školním roce si žáci vybrali jako předmět činnosti provozování penzionu
a restaurace. Výběr byl ovlivněn skutečnou firmou Penzion Karolína, se kterou se podařilo
navázat kontakt a rozvinout velice dobrou spolupráci. Vznikla fiktivní firma Penzion Karolína
LA, s. r. o., která se inspirovala ve své činnosti existujícím penzionem.
V průběhu roku se tato firma zúčastnila regionálních veletrhů fiktivních firem, pořádaných
středními školami s výukou fiktivní firmy v Boskovicích a v Olomouci, kde žáci získali cenné
zkušenosti v jednání se zákazníky, uzavírání obchodních smluv, prezentaci firmy, vystupování
na veřejnosti.
Ing. Hana Procházková, vyučující předmětu fiktivní firma
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Ne prvním rokem naše škola pořádala tzv. „zimní kurz pro zemědělce“, jehož cílem je umožnit
buď již soukromě hospodařícím zemědělcům, nebo zaměstnancům zemědělských farem získat
vzdělání v oboru, které je ukončeno závěrečnými zkouškami a obdržením certifikátu. Kurz začal
informační schůzkou v prosinci 2007 a vlastní výuka byla zahájena 4. ledna 2008. Všech 10
účastníků z blízkého i širokého okolí zde získalo spoustu novinek z oblasti pěstování rostlin,
chovu zvířat, strojů a zařízení, dále z ekonomiky a výpočetní techniky. Všechny poznatky
následně posluchači shrnuli při tvorbě závěrečných projektů, ve kterých se snažili přesvědčit, že
jejich podnikání v zemědělství bude nejen reálné ale i úspěšné. Součástí kurzu byla také exkurze
po okolních farmách, kde bylo možné vzájemně porovnat zkušenosti. Den „D“ nastal
21. 3. 2008, kdy se všichni sešli k vykonání závěrečných zkoušek a obhajobě projektů, což se
úspěšně zdařilo. My doufáme, že aspoň část teorie bude využita v praxi a přejeme všem
účastníků hlavně hodně zdaru do podnikání.
Děkuji všem vyučujícím, kteří se podíleli na výuce.
Ing. Miluše Filipčíková

Úspěšní absolventi kurzu

C VIČITELSKÝ KURZ

SZeŠ Lanškroun získala akreditaci MŠMT ČR pro přípravu cvičitelů jezdectví dle požadavků
ČJF. První kurz pro zájemce proběhl v zimních a jarních měsících formou několikadenních
bloků o víkendech a jarních prázdninách. Vyučovaly se teoretické předměty (např. základy
chovu koní, pravidla jezdeckého sportu, psychologie sportovce, pedagogika sportu, právní
problematika, teorie jízdy, metodika výcviku jízdy na koni), důraz byl kladen na praktickou
přípravu jak vlastního ježdění na koni, ale hlavně na vedení hodiny, lonžování koně s jezdcem
začátečníkem a další dovednosti související s výukou jezdectví. Vyučovali učitelé SZeŠ
Lanškroun, pro některá témata byli pozvaní přední čeští odborníci. Náročný kurz byl zakončen
ještě náročnějšími zkouškami, které úspěšně absolvovalo 5 z 12 zkoušených.
Ing. Hana Stehlíková
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K URZ PRO VÝKON VŠEOBECNÝCH ZEMĚDĚLSKÝCH ČINNOSTÍ

K YNOLOGIE
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Letošní školní rok proběhl na naší škole ve
znamení novinek. Jednou z nich byl nový
volitelný vyučovací předmět myslivecká
kynologie, který zde učil odborník na slovo
vzatý, MVDr. Miroslav Šilar.
Do výuky zařadil odborné statě o historii
a vzniku plemen psů, jejich praktickém využití

v současnosti a dělení dle FCI. Dále studenti
získali znalosti z oboru výživy psů, nemocí psů
a pracovního využití – služební kynologie,
lovecké kynologie, sportovní kynologie
a agility.
Studenti zhlédli ukázky obrany psů,
poslušnosti, stopování, pachových prací a vše
si mohli prakticky vyzkoušet.
Z jejich nadšených reakcí lze soudit, že je předmět bavil a že si z něj odnesli mnoho užitečného
do jejich dalšího života.
Mgr. Martina Dolečková, MVDr. Miroslav Šilar
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UČEBNÍ PLÁNY OBORŮ STUDOVANÝCH NA SZ E Š L ANŠKROUN

Učební plán
studijní obor 6441M/001 Podnikání a služby
Denní studium absolventů základní školy
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 liter atura

3

3

3

3

12

Pr vní cizí jazyk*

3

3

3

3

12

Dr uhý 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 př ír odních 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

Mar keting a management

3

2

Právo
2

Účetnictví

2

2

1

Statistika
Pís.a elektr.komunikace

2

2

2

2

2

2

Infor mační technologie

2

2

2

2

2

2

2

Základy zemědělské výr oby
2

2

1

3

3

9

2

2

2

2

8
6

2
2

2

4

Praxe

2

2

b) výběrové

2

2

5

8

17

Konver zace ve vol.jazyce

2

2

1

2

7

6

4

Finance a úvěr

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

Schváleno MŠMT ČR dne 1. 9. 2003 pod č. j. 20232/200323
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týdně hodin

Učební plán
studijní obor 6441M/001 Podnikání a služby
Dálkové studium
za rok hodin

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 liter atura

20

30

30

30

30

140

Pr vní cizí jazyk*

30

30

30

30

30

150

Dr uhý cizí jazyk **

20

20

20

Dějepis

20

20

Zeměpis

10

10

220
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ročník

A.Povinné vyučovací předměty

Občanská nauka
20

20

30

20

20

100

20

Základy př ír odních věd

20

20

Základy biologie a ekologie

10

10

Ekonomika

30

20

20

20

10

Právo
Účetnictví

20

20

20

30

20

20

10

30

20

20

100
20

20

10

10

60

Infor mační technologie

20

20

20

60

Základy zemědělské výr oby

20

20

0

0

Pís.a elektr.komunikace

20

120
30

20

Statistika

0

40

30

50

80

Konver zace ve vol.jazyce

20

20

40

Finance a úvěr

10

10

20

20

20

b) výběrové

Volitelný předmět*
* cizí jazyk  možnost volby: anglický jazyk; německý jazyk; ruský jazyk
Volitelný předmět *: dle státní maturitní zkoušky
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10

Matematika

Mar keting a management

20
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Učební plán
studijní obor 4141M/001 (42226) A g r o p o d n i k á n í

směr: chov koní

týdně hodin

33

ročník

1.
cel.hod.

z
toho
cv.

cel.hod.

33

33

33

132

2.

3.

4.

celkem

z toho
cv.

cel.hod.

z toho
cv.

cel.h
od.

z toho
cv.

A.Povinné vyučovací předměty
a) základní
Český jazyk a liter atura

3

3

3

3

12

Cizí jazyk*

3

3

3

3

12

1

1

1

3

Občanská nauka
Zeměpis

2

2

Dějepis

2

2

Matematika

3

Fyzika

2

Tělesná výchova

2

Biologie a ekologie

3

1

3

1

6

Chemie

3

1

3

1

6

Základy mechanizace

2

1

3

0,5

5

Práce s počítačem

2

2

2

2

Pěstování r ostlin

2

0,5

3

1

3

1

8

Chov zvíř at

2

0,5

3

1

3

1

8

4

1

4

1

8

1

3

2

10
2

2

2

Ekonomika a podnikání
2

Motor ová vozidla
Praxe

2

2

8

4

2

4

4

4

b) výběrové
Chov koní
J ezdectví

3

3

3

3

3

1

3

1

6

3

3

3

3

12

2

Agr otur istika
Teor ie jízdy

1

2

1

2
2

Účetnictví

1

2

Veter inář ství

2

Sem.bio./chem./psychologie
* cizí jazyk  možnost volby: anglický jazyk; německý jazyk

2

1

2
2

Schváleno MŠMT ČR dne 1. 9. 2000 pod č. j. 25057/200023
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Denní studium absolventů základní školy

UČEBNÍ PLÁNY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008

Učební plán
studijní obor 6441M/001 Podnikání a služby
Třídy: 1.C, 2.C, 3.C, 4.C
školní rok: 2007/2008
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Denní studium absolventů základní školy
týdně hodin

33

ročník

1.
cel.ho
d.

33

33

2.
z
toho
cv.

cel.ho
d.

3.
z
toho
cv.

cel.ho
d.

132

33
4.
z
toho
cv.

cel.ho
d.

celkem
z
toho
cv.

A.Povinné vyučovací předměty
a) základní

31

31

28

25

115

Český jazyk a liter atura

3

3

3

3

12

Pr vní cizí jazyk*

3

3

3

3

12

Dr uhý 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 př ír odních 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

Mar keting a management

2

Právo
Účetnictví

3

2

2

2

1
2

3

3
1

2

Statistika
Pís.a elektr.komunikace

2

2

2

2

2

2

Infor mační technologie

2

2

2

2

2

2

2

Základy zemědělské výr oby
2

2

2

2

8

4

Praxe

2

b) výběrové

2

2

5

8

17

Konver zace ve vol.jazyce

2

2

1

2

7

4

2

6

Volitelný předmět*

2

2

Volitelný předmět**

2

2

Finance a úvěr

2

2

6

2
2

9

2

6

Psychologie

* cizí jazyk  možnost volby: anglický jazyk; německý jazyk
Volitelný předmět *: seminář a cvičení z matematiky nebo informační technologie
Volitelný předmět ** : veřejná správa nebo fiktivní firma
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Učební plán
studijní obor 4141M/001 A g r o p o d n i k á n í

směr: chov koní

Třídy: část 1.A,1.B,část 2.A,2.B, část 3.A,3.B,část 4.A,4.B
školní rok: 2007/2008
33

týdně hodin
ročník

33

1.
cel.ho
d.

33

2.
z
toho
cv.

cel.ho
d.

3.
z
toho
cv.

cel.ho
d.

132

33
4.
z
toho
cv.

cel.ho
d.

celkem
z
toho
cv.

A.Povinné vyučovací předměty
a) základní
Český jazyk a liter atura

3

3

3

3

12

Cizí jazyk*

3

3

3

3

12

1

1

1

3

Občanská nauka
Zeměpis

2

2

Dějepis

2

2

Matematika

3

Fyzika

2

Tělesná výchova

2

Biologie a ekologie

3

1

3

1

6

Chemie

3

1

3

1

6

Základy mechanizace

2

1

3

0,5

5

Práce s počítačem

2

2

2

2

Pěstování r ostlin

2

0,5

3

1

3

1

8

Chov zvíř at

2

0,5

3

1

3

1

8

4

1

4

1

8

1

3

2

10
2

2

2

Ekonomika a podnikání
2

Motor ová vozidla
Praxe

2

2

8

4

2

4

4

4

b) výběrové
Chov koní
J ezdectví

3

3

3

3

3

1

3

1

6

3

3

3

3

12

2

Agr otur istika
Teor ie jízdy

1

Účetnictví

2

1

2
2

1

2

Veter inář ství

2

Volitelný předmět**

2

1

2
2

* cizí jazyk  možnost volby: anglický jazyk; německý jazyk
** psychologie; konverzace v ANJ,NEJ; seminář z biologie
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Denní studium absolventů základní školy

Učební plán
studijní obor 4141M/001 A g r o p o d n i k á n í
Třídy:část 1.A, 2.A, 3.A,4.A

směr: zemědělský provoz, obchod a služby, agroturistika
školní rok: 2007/2008

Výroční zpráva SZeŠ Lanškroun 2007/2008

Denní studium absolventů základní školy
týdně hodin

30

33

33

ročník

1.

2.

3.

cel.ho
d.

z
toho
cv.

cel.hod
.

z toho
cv.

cel.hod
.

32
4.
z
toho
cv.

cel.hod
.

z
toho
cv.

A. Povinné vyučovací předměty
a) základní
Český jazyk a liter atura

3

3

3

3

Cizí jazyk*

3

3

3

3

1

1

1

3

2

2

Občanská nauka
Dějepis

2

Zeměpis

2

Matematika

3

Fyzika

2

1

2

Práce s počítačem

2

Tělesná výchova

2

2

Biologie a ekologie

4

1

3

1

Chemie

3

1

3

1

1

2

2

3

0,5

Pěstování r ostlin

3

0,5

4

1

4

1

Chov zvíř at

3

1,5

4

2

4

2

4

1

4

1

Základy mechanizace

2

2

2

2

Motor ová vozidla

2

Ekonomika a podnikání
Praxe

4

b) výběrové
2

Agr otur istika
Cizí jazyk II **
Str oje a zař ízení

2
2
3

Ochr ana r ostlin
Str avovací a ubytovací služby

2

Ovocnář ství, zelinářství….
Účetnictví

2

1

Veter inář ství

2

Výběr ový př edmět **

2

* cizí jazyk  možnost volby: anglický jazyk; německý jazyk
** psychologie; konverzace v ANJ,NEJ; seminář z biologie
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VI. Pr evence sociálně patologických jevů
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P REVENCE SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ
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Sociálněpatologické jevy jako například drogy, šikana, rasismus, alkoholismus a další jsou
velkým problémem moderních a vyspělých společností, mezi které Česká republika již řadu let
patří. Logicky z toho vyplývá, že ani naše společnost není ušetřena důsledků, které existence
sociálněpatologických jevů přináší. Nejen, že řada těchto jevů je u nás rozšířena, ale v některých
oblastech (např. užívání marihuany, konzumaci piva) dokonce dlouhodobě zaujímáme v rámci
Evropy přední místo.
Ze všech sociálních a společenských skupin je právě dospívající mládež jednou
z nejohroženějších. Je to dáno životní nezkušeností, touhou po experimentech, nefunkčností
rodin a řadou dalších faktorů, které v konečném důsledku vedou k tomu, že mezi mládeží jsou
sociálně patologické jevy značně rozšířeny.
Společnost se proti nim brání, a to dvěma způsoby represivním a preventivním. Oba mají svůj
význam, pouze se vedou diskuze o jejich vzájemném poměru.
Školy a pedagogičtí pracovníci, kteří se výchovou zabývají, se snaží především o preventivní
působení na mládež. Vedle probírání těchto témat v různých předmětech typu občanská nauka,
biologie či dějepis to jsou především besedy, přednášky, setkání s psychology a odborníky a řada
dalších aktivit.
Podobně jako na jiných školách i na naší škole vycházíme z Minimálního preventivního
programu, který obsahuje základní principy a požadavky při působení proti sociálně
patologickým jevům.
Naše škola je do jisté míry specifická a to tím, že většinu studentů tvoří dívky. Poměrně značný
počet studentů pochází z neúplných rodin a v řadě případů je velmi komplikovaná spolupráce
mezi školou a rodiči. Především děvčata studují směr chov koní, často z těchto neúplných či
nezcela funkčních rodin pocházejí a zájem o koně často kompenzuje určitou citovou nestabilitu
a rodinné zázemí. Dalším problémem je, že podstatná část studentů bydlí na Domově mládeže
a nejsou pod každodenním dohledem rodičů. Vychovatelé se samozřejmě snaží o výchovné
působení na studenty, ale rodinné zázemí, hlavně u problémových studentů, to nahradit nemůže.
Nároky studia na střední škole, špatné rodinné zázemí popřípadě odloučení od rodiny, problémy
spojené s dospíváním mohou u některých jedinců vést k touze řešit tyto problémy neadekvátním
a společensky neakceptovatelným způsobem jako jsou drogy, sebepoškozování, šikana a další.
V tomto školním roce jsme ve škole nezaznamenali žádný výraznější problém spojený se
sociálněpatologickými jevy. Dlouhodobě se snažíme působit proti kouření, a to zejména
u dívek, kde je tento nešvar velmi rozšířen. Také v dalších letech bychom v aktivitách proti
kouření chtěli pokračovat. I proto, že jsme školou s odborným zaměřením a studenti se v rámci
výuky praxe či jezdectví dostávají do kontaktu s hospodářskými zvířaty, je nutné přísně
kontrolovat, aby se studenti výuky neúčastnili pod vlivem návykových látek. Obdobné je to také
v souvislosti s autoškolou. V případě podezření řešíme tyto přestupky v souladu se školním
řádem, kde jsou vedle práv studentů také uvedeny jejich povinnosti a postihy za jejich porušení.
Hlavní důraz ale klademe na prevenci. V letošním roce proběhlo několik přednášek o intimní
hygieně, pohlavně přenosných chorobách i rizikách spojených s užíváním a distribucí
návykových látek. V rámci hodin občanské nauky viděli studenti řadu zajímavých videopořadů
o nebezpečí sekt, rasismu, o zdravém životním stylu a dalších zajímavých tématech. Abychom
předcházeli možným problémům, funguje ve škole již řadu let úspěšně schránka důvěry
(i v elektronické podobě). Podněty i dotazy studentů se snažím řešit obratem a odpovědi
zveřejňuji na nástěnce vedle této schránky. Dotazů jsem za tento školní rok zaznamenal více jak
padesát.
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Snaha pomoci studentům prvních ročníků s adaptací na nové prostředí a také s navázáním
vzájemných vztahů ještě před jejich vstupem na školu vyústila v pořádání prázdninového tzv.
nultého kurzu, při kterém jsou budoucí studenti ubytováni na Domově mládeže a celý týden se
účastní výuky jezdectví a ve volných chvílích poznávají se svými budoucími učiteli (i třídními)
školu a Lanškroun s jeho okolím.

Abychom předcházeli sociálněpatologickým jevům, je potřeba ukázat studentům vedle
možných rizik také možnosti smysluplného trávení volného času. Snažíme se, aby se i po
skončení výuky mohli věnovat svým zájmům a koníčkům. Ve škole funguje jezdecký
a sportovní klub, studenti se mohou účastnit práce na školním časopise, funguje zde kynologický
kroužek a další aktivity.
Přesto existují i v tomto směru rezervy a je do budoucna nutné připravit dalších možnosti.
Závěrem lze říci, že situace v oblasti sociálněpatologických na Střední zemědělské škole
Lanškroun je stabilizovaná a nevybočuje z řady jiných škol podobného zaměření.
Mgr. Pavel Dvořáček

Z AJ ÍMAVÉ KONTAKTY

PEDAGOGICKOPSYCHOLOGICKÁ PORADNA
K R ÁL O VE H R A DE C K Á 513, 562 01 Ú ST Í N AD O R L I C Í
T E L .: 465 521 296, 465 525 555, 776 611 695

MIMOZA  STŘEDISKO VÝCHOVNÉ PÉČE
M Í R O V É NÁ M Ě ST Í 1388, 562 01 Ú ST Í
T E L .: 465 526 969, 73756822 8

NAD

ORLICÍ

LINKA DŮVĚRY ÚSTÍ NAD ORLICÍ
T E L .: 465 524 252, NO NST O P

CENTRUM PSYCHOSOCIÁLNÍ POMOCI, RODINNÁ A MANŽELSKÁ PORADNA PARDUBICKÉHO KRAJE
P U R K Y Ň O V A 14, 568 02 S V I T AV Y
T E L .: 461 532 604
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Také díky této aktivitě se zmenšil počet studentů, kteří opouštějí školu v průběhu prvního
ročníku.
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Hektický konec kalendářního roku na psacím stolku učitele
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VII. Zaměstnanci školy
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P EDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI

J M É NO

A P R O B AC E

Ing. Fiedler Vlastislav

ředitel školy, pěstování rostlin a biologie

Ing. Coufal Josef

pedagogický zástupce, chov zvířat a VT

Ing. Bártová Milena

chemie

Mgr. Dolečková Martina

český jazyk, občanská nauka, psychologie

Mgr. Dvořáček Pavel

tělesná výchova, dějepis, občanská nauka

Ing. Filipčíková Miluše

chov zvířat, anglický jazyk

Mgr. Fogl Emil

matematika, zeměpis, informační technologie

Ing. Hřebíček Jiří

praxe

Ing. Hél Jaroslav

pěstování rostlin, praxe

Mgr. Chrobáková Lenka

tělesná výchova

Mgr. Janoušková Radmila

anglický jazyk

Ing. Ježková Alena

chov zvířat

Kalousová Renata

jezdectví a teorie jízdy

Ing. Kotyzová Darie

chov koní, praxe, veterinářství

Kovaříková Věra

anglický a ruský jazyk

Ing. Kubeš Jaromír

mechanizace, motorová vozidla

Machová Ivana

písemná a elektronická komunikace

Ing. Procházková Hana

ekonomie, účetnictví

Ing. Rabas Rudolf

praxe, chov zvířat

Ing. Račanský Jan

mechanizace, motorová vozidla, fyzika

Ing. Stehlíková Hana

chov zvířat, chov koní

Mgr. Studený Pavel

český jazyk, občanská nauka

Mgr. Tejklová Lenka

matematika, informační technologie

Mgr. Tkačíková Drahuše

německý jazyk, český jazyk

Ing. Tmějová Jaromíra

ekonomie, účetnictví

Mgr. Tomková Martina

německý jazyk, zeměpis

Ing. Urbanová Marie

pěstování rostlin, biologie

Vídeňský František

jezdectví, teorie jízdy

Ing. Zemanová Věra

ekonomie, statistika

Paďour Zdeněk

autoškola

Šrůtek Jaroslav

autoškola
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Ing. Věra Zemanová, Mgr. Pavel Studený, Ing. Hana Procházková, Ivana Machová, Ing. Josef
Coufal, Ing. Jiří Hřebíček, Mgr. Martina Tomková, Ing. Jaromír Kubeš
2. řada zleva
Mgr. Radmila Janoušková, Mgr. Lenka Tejklová, Ing. Jaromíra Tmějová, Ing. Hana Stehlíková,
Věra Kovaříková, Ing. Miluše Filipčíková, Mgr. Martina Dolečková, Mgr. Pavel Dvořáček,
Mgr. Emil Fogl
3. řada zleva
Ing. Milena Bártová, Mgr. Lenka Chrobáková, Ing. Marie Urbanová, Mgr. Drahuše Tkačíková,
Zdeněk Paďour, Ing. Jaroslav Hél, Ing. Jan Račanský

E XTERNISTÉ

Ing. Fiala Antonín

pěstování rostlin

Novotný Ladislav

jezdectví

Krejsa Petr

jezdectví

P ROVOZNÍ PRACOVNÍCI

Ehl Tomáš

údržbář DM

Faltejsková Jitka

školnice
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1. řada zleva
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Freislebenová jindřiška

uklízečka

Hrdinová Eva

uklízečka

Maixnerová Blanka

vrátná DM

Dorazil Čestmír

údržbář

Vedral Pavel

vrátný DM

Konárková Anna

uklízečka DM

Punčochářová Blažena

uklízečka DM

Borovcová Ivana

uklízečka

Blažeňáková Magdaléna

uklízečka

DOMOV MLÁDEŽE

Melnyk Bohdan

vedoucí vychovatel

Šimková Kateřina

vychovatelka

Miřejovský Jiří

vychovatel

Pekařová Ivana

vychovatelka

Vaníčková Miluše

vychovatelka

Kubátová Lidmila

vychovatelka

Skřepková Lenka

vychovatelka

T ECHNICKO HOSPODÁŘŠTÍ PRACOVNÍCI

Dajč Jaroslav

ekonom

Kukulová Milada

účetní

Šenkýřová Jana

administrativní pracovnice

Ing. Petra Zíková

ekonom – manager

P RACOVNÍCI ŠKOLNÍ JÍDELNY

Mačátová Dana

vedoucí školní jídelny

Horský Lubomír

vedoucí kuchař

Maršálková Božena

pomocná síla v kuchyni

Michálková Melánie

kuchařka

Šilarová Jitka

pomocná síla v kuchyni
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VZPOMÍNKA NA P AVLU P ATOČKOVOU – P ECHÁČKOVOU

U koní trávila svůj volný čas od dětských let, největších úspěchu
dosáhla v osmdesátých a devadesátých letech. Celou svou závodní
kariérou reprezentovala jezdecký klub Lanškroun. Zde rovněž
vystudovala střední zemědělskou školu, a se později se tu stala
učitelkou jezdectví. Závodila hlavně ve skokových soutěžích, ale
zpočátku i v soutěžích Zlaté podkovy – např. v roce 1983 obsadila
v Bronzové podkově s Narcisem 4. místo a s Eliotem místo 5. Mnohokrát se s různými koňmi
(Unesco, Eliot, Kayo) zúčastnila mistrovství republiky, z kterých pravidelně odjížděla s medailí,
velmi často zlatou. V pozdějších letech jsme ji na kolbištích vídali s mnoha koňmi – Niagára,
Mája, El Sid, Jordán, Renno, Yourina a další.
Pavla byla výbornou jezdkyní s citem pro koně, ale hlavně vzácný člověk s úžasným humorem.
Ztrácíme v ní kamarádku, výbornou trenérku, která se přes nemoc do poslední chvíle věnovala
oddílovým dětem. Všem nám bude moc chybět, ale nejvíce ztrácí její rodina, a hlavně děti Kuba
a Kristýna.
My na ni nikdy nezapomeneme a věřím, že všichni, kdo jste ji znali, také.
Za členy SJK Lanškroun Ing. Hana Stehlíková

Největší úspěchy její jezdecké kariéry:

R.

1986

Mistrovství dorostu ČR Humpolec

Eliot

zlatá medaile jednotlivci

Mistrovství ČSSR Bratislava

Eliot

6. místo jednotlivci
bronzová medaile družstva
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Bohužel navždy nás opustila Pavla Patočková, kterou si možná mnozí
koňáci připomenou spíše pod dívčím jménem Pecháčková. V úterý
19. srpna 2008 podlehla dlouhé a těžké nemoci ve věku 42 let.

Putovní cena kpt. Ventury pro mladé jezdce do 21 let (Pozlacená soška koně, kterou
jezdec kpt. Ventura získal na OH. Po jeho smrti ji pozůstalí jako cenu do této soutěže.)
R.

1986

Humpolec
R.

Eliot
1987
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Humpolec

R.

Unesco

1988

Mistrovství ČR Opava

Unesco

stříbrná medaile družstva

Mistrovství ČSSR Bystřice – Deštná

Unesco

zlatá medaile jednotlivci

Sandra

stříbrná medaile jednotlivci

Olympiáda zemědělské mládeže Louny Unesco

stříbrná medaile jednotlivci

R.

1989

Mistrovství ČSSR Bystřice – Deštná

R.

1990

Mistrovství ČR Poděbrady

Unesco

stříbrná medaile jednotlivci
zlatá medaile družstva

Mistrovství ČSSR Praha

Unesco

stříbrná medaile jednotlivci

Kayo

zlatá medaile jednotlivci

Unesco

zlatá medaile družstva

Unesco

zlatá medaile jednotlivci

Kayo

bronzová medaile jednotlivci

Mistrovství ČR Ostrava

Kayo

stříbrná medaile jednotlivci

Mistrovství ČSFR Praha

Unesco

stříbrná medaile družstva

Kayo

4. místo jednotlivci

Unesco

5. místo jednotlivci

Unesco

bronzová medaile jednotlivci

R.

1991

Mistrovství ČR Praha

Mistrovství ČSFR Bratislava

R.

R.

1992

1993

Mistrovství ČR Praha

R.

1994

Mistrovství ČR Ostrava
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VIII. Další vzdělávání pedagogických pr acovníků
71

Ing. Vlastislav Fiedler
 vzdělávací kurz – Odborné vzdělávání v Evropě
 odborná stáž Řecko a Portugalsko
Ing. J aromíra Tmějová
 seminář interních auditorů příspěvkových organizací PK
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 akademie a workshopy (firemní kultura, společenská odpovědnost firem, etika v podnikání,
propagace...), pořádané nadací Junior Achievement
 Agrimarketing (význam a příklady úspěšného uplatnění marketingu v zemědělství) ÚZPI Praha
 semináře k tvorbě ŠVP
 semináře a workshopy k tvorbě projektu Zemědělec ve spolupráci s UNIV
 vzdělávací programy CCVJ o.p.s.  komunikační a prezentační dovednosti
 Evropská unie a strukturální politika
 základní principy při zpracování a podávání projektů
 obecné principy řízení projektů
 softwarová podpora při projektové činnosti
Věra Kovaříková
Ve školním roce 2007/2008 jsem se účastnila třech odborných seminářů.
30. 8. 2007 Oxford Secondary Teacher´s Academy Conference v Praze byla zaměřena na
připravovanou státní maturitu s videoukázkami z pilotních škol, kde již maturity v nové podobě
proběhly.
18. 2. 2008 Oxford Methodology Day  the New Maturita v Hradci Králové byl věnován novým
metodickým postupům při přípravě studentů na novou maturitu a novým učebním materiálům.
19. 4. 2008 Teaching the Mind, Modern Technology, It´s Show Time v Praze byl zaměřen na
psychologii teenagerů a z toho vyplývajících vhodných metodologických postupů, na využívání
interaktivní bílé tabule při výuce a zapojení prvků dramatické výchovy při hodinách angličtiny.
P R O G R AM

C E L O Ž I V O T N Í H O UČ E NÍ

 I R SK O 2008

V první polovině července jsem měla díky grantové podpoře v rámci Programu celoživotního
vzdělávání, kterou mi poskytla Evropská komise prostřednictvím Národní agentury pro evropské
vzdělávací programy v Praze, možnost zúčastnit se metodického kurzu It´s T.I.M.E. v North
Monastery Language Institute v Corku, druhém největším městě Irska.

Kurz probíhal od 7. do 18. července a jeho rozsah byl 60 hodin. Byl zaměřen především na
metodiku výuky angličtiny, současné trendy jejího přibližování studentům poutavou formou, ale
i poznání kultury, historie i současnosti Irska. Jeho součástí byly i exkurze do zajímavých míst
nejen v Corku, ale i okolí.
Cork se rozkládá na březích řeky Lee na jihu Irska. Má bohatou historii a upoutá svými úzkými
uličkami i strmými ulicemi, početnými náměstími a mosty, širokou nabídkou kulturního
i sportovního vyžití, mnoha vzdělávacími institucemi včetně univerzity. Zmíním se jen
o některých místech.
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Nedaleko Corku se v městečku Midletonn
nachází palírna whisky Jameson. Původní
palírna slouží jako muzeum, kde jsou
návštěvníci podrobně seznámeni s historií
i výrobním procesem tohoto nápoje. Na konci
prohlídky několik dobrovolníků absolvuje
Muzeum másla v Corku
krátký kurz degustace irské a skotské whisky
a amerického bourbonu. A tak se mohu pochlubit certifikátem, který stvrzuje, že jsem
kvalifikovaný degustátor irské whisky.
V nedalekém přístavu Cobh jsme navštívili i muzeum, které je věnováno mimo jiné i tragédii
Titaniku, protože tento přístav byl poslední zastávkou,
odkud se Titanik vydal na první a zároveň poslední plavbu
přes Atlantik.
Vynikající příležitostí k rozvoji angličtiny v běžných
životních situacích bylo ubytování a rodinách, sledování
televize, cestování autobusem či vlakem, rozhovory
s dalšími účastníky tohoto i jiných kurzů. Ten náš byl jen
česko – španělský, ale dalších kurzů se účastnili studenti i
učitelé z Německa, Belgie, Itálie, Maďarska, Řecka.
Zajímavé bylo rovněž setkání s irštinou, která patří do
skupiny keltských jazyků. Její znalost je vyžadována ve
státní správě, je vyučována na školách, finančně jsou
podporovány pouze irsky mluvící obce apod.
(za obsah článku ručí výhradně autorka, Evropská komise
neodpovídá za případné využití dotčených informací)
Destilerka

L I F E L O N G L E A R NI N G P R O G R AM M E – I R E L A N D 2008
In the first half of July I had an opportunity to take part in a Teacher Training Course “It´s
T.I.M.E.” in North Monastery Language Institute in Cork, the second largest city in Ireland.
I was able to take the part thanks to the grant support from the European Committee via the
National Agency for European Educational Programmes in Prague.
The course of 60 lessons was running from 7th July to 18th July. It was focused on methodology
of teaching English, modern trends how to make it more interesting for students, but it also gave
the opportunity to get to know culture, history and present of Ireland. The course included some
visits to interesting places in Cork and its surroundings, too.
Cork is situated on the banks of the river Lee in the south of Ireland. It has a rich history and it
draws attention with its narrow streets and steep hills, numerous squares and bridges, a wide
range of cultural and sport enjoyment, a lot of educational institutions including the university.
I will mention only some of the places.
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V Corku se například nachází Muzeum másla.
Máslo
bylo
v minulých
stoletích
nejvýznamnějším vývozním artiklem této
oblasti. Vyváželo se až do Austrálie a Indie.
Výroba mléka a másla je pro Cork a jeho
okolí typická i dnes, o čemž svědčí i početná
stáda krav na loukách.
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In Cork you can find The Butter Museum. Butter used to be a very important export commodity
in the last centuries. It was exported even to Australia and India. The diary production is typical
for Cork and its surroundings these days, too.
The evidence of this are the numerous herds of
cows on the meadows.

Cork

Not far from Cork, in the town of Midletonn
there is a famous Jameson whiskey distillery.
The original distillery is a museum now. The
visitors can learn a lot about the history and
production of this drink. At the end some
volunteers can take part in a short tasting
course. They taste Irish and Scottish whiskey
and American bourbon. So, I can trot out with
a certificate that confirms me to be a qualified
Irish whiskey taster.

In a nearby port Cobh we visited a museum, in
which the attention is given to the Titanic and its tragedy, too. This port was the last stop/off
before the Titanic put out to its firs and at the same time the last boating across the Atlantic.
The great opportunity to improve English in everyday situations was the stay in families,
watching TV, traveling by bus or train, talking to other participants of my and other different
courses. In my course there were only Czech and Spanish participants, but in other ones there
were students and teachers from Germany, Belgium, Italy, Hungary and Greece. It was very
interesting to listen to Irish, which belongs among the Celtic languages. The knowledge of Irish
is required in public administration, it is taught at schools, Irish speaking villages receive
financial support etc.
Ing. Miluše Filipčíková
V letošním školním roce jsem se zúčastnila několika akcí, které rozšířili mé vědomosti.
Asi nejobsáhlejší byl vzdělávací program k projektu: „Komplexní vzdělávací program pro
lektory zaměřený na EU a zpracování evropských projektů“, který pořádala agentura Centrum
celoživotního vzdělávání Jezerka o.p.s. Semináře byly vždy dvoudenní, začátek byl v září
a slavnostní ukončení v květnu 2008. Zabývali jsme se nejen vlastní tvorbou projektů, ale
i strukturou EU a komunikačními dovednostmi. Ač jsem získala osvědčení o absolvování
jednotlivých modulů, myslím si, že není v mých silách nějaký projekt zrealizovat, protože tato
problematika je náročná a pravděpodobně by mi poté nezbyl žádný čas na to být učitelkou.
Dále jsem se v listopadu zúčastnila 14. výroční konference VVS Verměřovice s. r. o, kde jsem
vyslechla řadu zajímavých referátů týkajících se výživy skotu, řešení problému s plodností
u dojnic, ekonomických aspektů vlastní výroby krmiv. Měla jsem to štěstí, že jsem se tam
setkala s obchodním partnerem této společnosti, který je až ze Spojených arabských emirátů,
takže jsem malinko nahlédla i do krmivářství této, pro nás exotické země.
Poslední a neméně zajímavou akcí byl seminář pořádaný VÚŽV v Praze Uhříněvsi v prosinci
2007. Pod vedením Doc. Ing. Oldřicha Doležala, DrSc. proběhla přednáška s názvem
Zemědělský poradce ve stáji – I. dojnice. Bylo velmi zajímavé a poučné si vyslechnout jak najít
a umět řešit různé problémy vznikající v chovu dojnic. Získala jsem řadu materiálů k této
problematice, které následně využívám při výuce chovu skotu a i při veterinářství. Nadšená jsem
byla z následné prohlídky stájí dojnic a telat, které náleží VÚŽV v Uhříněvsi. Jedním slovem
bych to nazvala „kravským rájem“. V letošním roce by měl navazovat další seminář o chovu
telat, takže doufám, že se mi podaří se ho opět zúčastnit.
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Ing. Rudolf Rabas

Ing. J osef Coufal
listopad 2007  Školení, program Bakaláři – Matrika, ZŠ Žamberk
Ing. J an Račanský

Konfer ence o udr žitelném r ozvoji
Na konferenci byla naše škola pozvána Klubem ekologické výchovy se sídlem v Praze, který
oslovil všechny zemědělské školy a školy zabývající se ekologií v celé ČR. Náklady na
ubytování a stravu hradil ESF, vysílající škola platila pouze dopravu. Uskutečnila se
24. a 25. dubna 2008 v Praze.
V prostorách auly hotelu ILF Praha se předvedlo 12 škol (z toho 6 gymnázií) své projekty
v rámci fondu ESF týkající se zavedení výuky udržitelného rozvoje do školních vzdělávacích
programů středních škol. Samotná konference byla perfektně zorganizována, každý vystupující
měl přesně vymezený časový limit a na průběh a dodržování obsahu dohlížela RNDr. Danuše
Kvasničková, předsedkyně klubu ekologické výchovy. Konference se také zúčastnili zástupci
MŠMT a NÚOV a zástupci různých organizací, jejichž činnost souvisí s udržitelným rozvojem.
Škoda, že pozvání nepřijal nikdo z ministerstva životního prostředí.
Některé referáty zpracované na téma udržitelný rozvoj byly velice profesionální a pro nás
poučné (např. projekty SZeŠ Tábor), většina referátů však odhalovala, že mnoho škol tápe
v problematice výuky enviromentu (udržitelného rozvoje). Především gymnázia pojala výuku
enviromentu jako exkurze v ČR i v zahraničí, jako hraní divadla pro nižší ročníky nebo jako
vycházky do přírody. Snad nejhorší referát přednesly studentky Slovanského gymnázia
Olomouc, které začaly vychvalovat Hitlera jako ochránce životního prostředí!
Na konferenci jsem pochopil, že na naší škole spoustu témat souvisejících s enviromentem už
učíme, naši studenti povinně zpracovávají podobné ročníkové práce, jaké nám na konferenci
byly představeny a enviroment u nás prostupuje téměř všemi předměty. Jen nám chybí větší
aktivita ve zviditelnění se a také v zapojení se do různých projektů hrazených fondy ESF.
Pěkné dojmy z dobré konference mi pokazily ČD, které v pátek odpoledne zrušily jeden vlakový
spoj z Prahy na Olomouc, a já byl nucen cestovat v přeplněném vlaku, kdy jsem z Prahy do
Kolína stál jen na jedné noze (doslova).
Mgr. Martina Tomková

1. Malé hr avé r ecepty do výuky němčiny
Tento seminář jsem navštívila dne 25. 2. 2008 v Brně. Zorganizovala ho agentura Descartes pod
vedením Mgr. D. Hruškové. Byl veden velmi prakticky, kde jsem se spolu s dalšími účastníky
v roli studentů snažila reagovat a vypracovávat zadané úkoly. Po hravém představení nás paní
Hrušková informovala teoreticky, proč je význam hravého učení a různých her ve výuce jazyků
tak důležitý. Ve zbývající části semináře jsme si pak vyzkoušeli různé druhy her k osvojení
slovní zásoby, gramatiky, výslovnosti, správného psaní a procvičení mluvení. Zajímavým
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24. 6. 2008 jsem úspěšně ukončil studium Výchovné poradenství pro učitele ZŠ a SŠ na
Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Věřím, že nabyté poznatky a informace
využiji při výkonu funkce výchovného poradce na naší škole. Se závěrečnou prací na téma
Sociálněpatologické jevy na střední škole seznámím své kolegy a částečně i žáky na začátku
nového školního roku. Výzkum jsem uskutečnil pomocí dotazníku u 236 žáků naší školy. Žáci
byli dotazováni na problematiku kouření, požívání alkoholu, užívání drog, sexuálního
zneužívání, kriminality, gamblerství a hraní her na počítačích. Práci lze využít nejen jako
aktuální pohled na danou problematiku, ale především jako východisko pro komplexní opatření
proti těmto nežádoucím jevům.

přínosem byly i pohybové aktivity, které nás v souvislosti s dobrým porozuměním německému
jazyku dokázaly i pěkně odreagovat.
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2. Užitečná geogr afie
Dne 27. 3. 2007 jsem zavítala na zeměpisný seminář pod vedením Doc. RNDr. Jaromíra Kolejky
z MU v Brně. V úvodu jsme si uvědomili důležitost výuky předmětu zeměpisu na školách.
Nejprve jsme si formou přednášky zopakovali učivo o krajině, krajinných složkách a druzích
krajiny s jejich využitím. Po seznámení se s mapovými zdroji na internetu jsme mohli přejít už
na praktickou část semináře, v níž jsme sami sestavovali mapy k různým námětům (např.
možnost vybudování sjezdovky v krajině, hrozba eroze půdy, vhodnost pěstování rýže). Místní
mapu v poměru 1:10 000 jsme v počítači v programu malování vyhodnocovali podle různých
kritérií, které jsme nakonec pomocí syntézy shrnuli v jednu výslednou mapu. Především
praktické sestavování map pro mě bylo velkým přínosem do vyučování, protože bude pro
studenty velmi užitečné a motivující.

3. Seminář Babylonia
Dne 9. 6. 2008 vedla E. Moučková seminář Babylonia aneb Webquest ve výuce německého
jazyka v rámci Goethecentra. Webquest znamená tedy hledat či řešit zadané úkoly pomocí
informací z internetu, což je didakticky velmi nová metoda z roku 1995, která byla vyvinuta na
univerzitě v San Diegu B. Dodgem. Tato nová didaktická metoda musí splňovat 6 základních
kroků (úvod, zadání úkolů, zdroje dat, vlastní proces, ohodnocení a debatu). Po porozumění
webquestů jsme už pracovali ve skupinách u počítačů s přiřazenými úkoly, abychom je mohli
použít ve výuce. Všichni účastníci si tak za šest hodin odnesli již připravené tipy do
projektového vyučování pomocí počítačů na různá konverzační témata.

4. Elear ningový kur s Moodle
Od začátku února do konce května 2008 jsem se účastnila pilotního elearningového kursu
Masarykovy univerzity Brno LMS Moodle financovaného Evropskou unií v rámci projektu ESF.
Celý kurs samozřejmě probíhal online pod vedením paní T. Váňové. Po dvoutýdenním
seznámení se se systémem LMS Moodle následoval metodickotechnický kurz, ve kterém jsem
se v roli učitele naučila zpracovávat studijní materiály, testovat, známkovat, motivovat a hlídat
studenty i virtuálně spolupracovat. Po jeho úspěšném absolvování jsem si mohla vytvořit zcela
vlastní kurs, který už se těším vyzkoušet na našich studentech v novém školním roce.

5. Letní metodickojazyková akademie SGUN
V srpnových dnech 18.  22. 8. 2008 pojedu poprvé zkusit nezahraniční jazykový seminář
v Hradci Králové. Program akademie bude nabízet metodické semináře a hodiny německé
konverzace s rodilými mluvčími, takže si budu moci zdokonalit ve své metodické i jazykové
vybavenosti. Učitelům budou prezentovány mnohé metodické náměty, které mohou být
uplatněny při výuce německého jazyka. Centrálními tématy třetího ročníku jsou „Všechny čtyři
dovednosti (nejenom) ve spojení s novou maturitou“. Nedílnou součástí bude i fakultativní
nabídka kulturního, popř. sportovního vyžití pro volné chvíle a večery, stejně jako možnost
prohlédnout si nabídku nakladatelství v oblasti německého jazyka.
Ing. Milena Bártová
Ve dnech 24. 3. 2008 až 28. 3. 2008 jsem se zúčastnila v rámci projektu Otevřená věda regionům
praktických kurzů z chemie, pořádaných Akademií věd ČR. Tento projekt si klade za cíl přispět
ke zkvalitnění výuky na středních školách vytvořením přímých vazeb mezi středoškolskými
učiteli a vědeckými pracovníky z vysokoškolského a akademického prostředí. Během kurzu se
střídaly přednášky s laboratorními cvičeními.
Ing. Hana Procházková
3. 12. 2007 – Změny v účetnictví ve vazbě na aktualizaci účetních zákonů
4. 12. 2007 – Změny v daních ve vazbě na aktualizaci účetních zákonů
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Mgr. Radmila J anoušková
říjen 2007 až leden 2008 – “Elearning elearningem” – základní kurz elearningu.
NA

I SL A N DU 

OSTROVĚ OHNĚ A LEDU

V srpnovém týdnu letošních prázdnin jsem měla jedinečnou příležitost navštívit Island, velký
tajuplný ostrov, nacházející se v severním Atlantiku. Leží někde na půli cesty mezi Evropou
a Severní Amerikou kolem 20° západní délky a na severu se dotýká severního polárního kruhu.
Moje pracovní stáž spojená s tzv. work shadowing a přípravou budoucí spolupráce s naší
a islandskou institucí se uskutečnila díky milému pozvání vedení střední odborné školy
Verkmenntaskólin nacházející se v druhém největším městě tohoto úžasného ostrova –
v Akureyri. Tato stáž byla podpořena grantem Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci
finančního mechanismu EHP a Norského finančního mechanismu. Sympatický učitel anglického
jazyka Ghasoub Abed mě provázel obrovským moderním areálem školy, která má 1200 studentů
a 12 oborů, disponuje špičkovým vybavením dílen, kuchyní a učeben včetně konferenčních
místností s nejmodernější technikou, obrovskou knihovnou s čítárnou, fitcentrem řízeném
počítači a k mému překvapení i „oddechovou
místností“ pro učitele s koženými sedačkami,
občerstvením zdarma a příjemnou paní, jejíž
pracovní náplní je pečovat o pedagogy
(učitelská profese je zde velice respektována).
Zpestřením pracovního týdne byla i prohlídka
města Akureyri a poznávání drsné, ale krásné
severské přírody. Velká časová rezerva před
odletem domů mi umožnila i prohlídku
hlavního města Reykjavíku a projížďku
autobusem po tzv. Zlatém okruhu. Přesto, že
jsem již procestovala mnoho cizích zemí,
musím říci, že Island bude v mých vzpomínkách patřit mezi ty nejkrásnější. Pro ty, co mají ještě
trpělivost, uvádím několik informací o Islandu, které jsem získala během zahraničního pobytu
i z internetu a o místech, která jsem navštívila:
Island je země rozmanité a téměř nedotčené přírodní krásy, země ledovců, sopek, gejzírů
a geotermálních pramenů, fjordů, vodopádů, pastvin, vysokých nedostupných hor ale
i dalekosáhlých lávových pustin. Tento ostrov leží poněkud osamoceně uprostřed Atlantického
oceánu a na zdánlivě malém území nalezneme takovou různorodost, jako téměř nikde jinde.
Island je drsný a strohý, ale i přívětivý, živý a především naprosto jedinečný.
Panuje tu drsnější počasí a vzhledem k blízkosti k severnímu polárnímu kruhu v letním období
téměř nezapadá slunce a v zimě naopak. V zimě počítejte s větrným studeným počasím bez
slunce. V létě jsou teploty poměrně konstantní, ani příliš vysoké ani příliš nízké a často prší.
Typický je všudypřítomný vítr, a to nejen na pobřeží.
Obyvatelé Islandu v sobě mají rysy Skandinávců i Jižanů. Jsou to lidé uvnitř vřelí, i když
zdánlivě uzavření. Chovají se velmi neformálně a uvolněně, což mohu ze své zkušenosti
potvrdit.
Silnice na Islandu jsou různé. Hlavní silnice nese číslo jedna a vede kolem celého Islandu, je
asfaltovaná podobně jako silnice do většiny významnějších měst. Pak je tu druhá kategorie cest,
cesty štěrkové. Někdy se po nich jede lépe než po některých českých asfaltkách, což ale není
pravidlem. A pak cesty ostatní. Zde už je třeba dávat dobrý pozor, někde se dostanou jen terénní
vozidla, což není výjimkou, ale skutečností a příslibem dobrodružné výpravy do vnitrozemí.
Hlavní město Islandu na jedné straně oplývá drsnou krásou, ale zároveň na nás působí i jako
moderní metropole. Reykjavík má kolem 118 000 obyvatel, což je podstatná část celkové
islandské populace. Je typický severskou architekturou zcela odlišnou od té, na kterou jsme

77

Výroční zpráva SZeŠ Lanškroun 2007/2008

T ÝDE N

Výroční zpráva SZeŠ Lanškroun 2007/2008

zvyklí.Ve městě naleznete vše, co moderní metropole nabízí. V okolí Reykjavíku najdeme
nejvýznačnější přírodní krásy jižní části ostrova na tzv. Zlatém okruhu. Na této okružní cestě
můžeme pozorovat krajinu poznamenanou vulkanickou činností a v dáli pak dosud stále aktivní
sopku Hekla, která je jedním z přírodních symbolů Islandu. Je vysoká úctyhodných 1491 m a její
stále zasněžený vrchol je viditelný z velké vzdálenosti.
Další zastávkou Zlatého okruhu je Geysir. Nazývá se tak oblast gejzírů v geotermálním poli
Haukadalur. Hlavní dominantou je zde Velký Gejzír, po kterém jsou pojmenovány i ostatní
gejzíry na světě. Měl by tryskat až 60 metrů vysoko, ale k erupcím dochází zřídka. Zaručenou
atrakcí pro turisty se tak stává jeho menší bratr – Strokkur, který vystřeluje zhruba každých pět
minut do výšky kolem 10, ale i 20 metrů. Nedaleko Geysiru směrem k vysočině se nám naskytne
úchvatný pohled na nejkrásnější vodopád Islandu – mohutný Gullfoss. Přes dva schody padající
masa vody do kaňonu tvoří nezapomenutelný obrázek. Gullfoss je opravdu monumentální
ukázkou velikosti přírody ale i pomíjivosti člověka. Další ze součástí Zlatého okruhu je národní
park Thingvellir. Je to místo plné přírodních krás, ale i historicky důležité. Roku 930 zde zasedlo
první islandské zákonodárné shromáždění. Národní park je nádherným přírodním útvarem
vytvořeným sopečnou činností, je plný klidné přírody, vodopádů, propastí a dalších sopečných
útvarů.
A nyní se vydejme na severovýchod a navštivme Akureyri, nazývané hlavním městem severu.
Nachází se na konci Eyjafjörduru, který je malebným fjordem s kotvícími loděmi a po jehož
březích se rozkládá několik obcí. Na rozdíl od Reykjavíku je barevné Akureyri daleko více
součástí okolní krajiny, která je hornatější než na jihozápadě a zelenější než vrchoviny ve
vnitrozemí. Při projíždění tímto krajem můžeme obdivovat bezpočet úchvatných scenérií měst
a vesnic ležících na úpatí hor se zasněženými hřebeny a společně se zrcadlících na hladinách
fjordů. I té sebemenší osadě s několika domky či farmami dominuje malý kostelík. Sluníčko zde
svítí častěji než je tomu v jiných částech země a tato část ostrova je nejsušší, nejslunečnější
a v létě také nejteplejší oblastí Islandu. Samotné město má kolem 17 tisíc obyvatel a představuje
po Reykjavíku druhou největší koncentraci islandské populace a metropolí severu. Přestože
v porovnání s jinými evropskými velkoměsty se jedná o města malá, najdeme zde víceméně vše,
co k takové lokální metropoli patří, protože na skutečné velikosti města tu doopravdy nezáleží.
Město je čisté, úhledné a architektura typicky severská. Kromě toho tu pod širým nebem
najdeme pěknou botanickou zahradu.
I zde na severu nejdeme spoustu krásných míst, která lákají turisty. Jezero Mývatn je bezesporu
jedním z nejpopulárnějších a nejzajímavějších míst Islandu. Naleznete zde rozmanité a velmi
unikátní přírodní útvary vzniklé sopečnou
činností. V jezeru se nachází řada útvarů
lávového původu a je často nazýváno jezerem
muchniček pro hojný výskyt stejnojmenného
hmyzu. V okolí Mývatnu je množství
samostatných útvarů a zcela jistě stojí za
návštěvu. Pokračujemeli po již zmíněné
silnici číslo 1 směrem do kopce, naskytne se
nám pohled na jezero, okolí bývalé sopky
Krafla a její kráter. Pak se již objeví lávová
pole, kde lze pozorovat aktivní vulkanickou
činnost v „malém vydání“ a oblast pramenů
bahna a páry, tzv. solfatarové pole. Tato oblast se nazývá Námaskard a její bahenní i párové
krátery jsou spolu se zbarvenou zemí jedinečnou podívanou, dále pak narazíme na Jed
Dimmuborgir, krajinu plnou majestátních lávových útvarů, vzniklých unikátní lávovou činností.
Na výběžku do jezera Mývat se rozkládá lesík Höfdi. Na Islandu naleznete stromů opravdu
poskrovnu a tento malý lesík je tu velkou vzácností. Zároveň je odtud pěkný pohled na lávové
útvary uprostřed jezera. Krásný kruhový kráter Hverfjall je jedním z hlavních symbolů oblasti
okolo jezera Mývat a pravděpodobně vznikl v průběhu pouze několika dnů. Na jihozápadní
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Pokračujemeli na západ od Akureyri po
okružní silnici číslo 1, narazíme na Godafoss –
Božský
vodopád,
který
je
jedním
z nejkrásnějších a nejznámějších vodopádů
Islandu. Název se váže k pověsti o příchodu
a přijetí křesťanství, kdy pohanští bůžkové byli
vrženi do jeho vod. Vodopád leží kousek od
vesnice Fosshólla a můžeme ho spatřit již ze
silnice. Lze dojít až přímo k němu a žasnout
nad jeho majestátností a silou, proti které je
člověk pouhou hříčkou přírody.
Na Islandu je nepřeberné množství přírodních krás, které se jen stěží dají slovy popsat a které
prostě musíme „vidět na vlastní oči.“ Toto je pro vaši představu jen stručný výčet těch
nejznámějších a turisty nejvyhledávanějších.
Mgr. Radmila Janoušková

A

WEEK ON

I C E L AND –

AN I SL AN D O F F I R E A N D I C E

In August, during this summer holidays, I had a unique opportunity to visit Iceland, a big
mysterious island lying in the North Atlantic Ocean. It is situated on the mid way between
Europe and North America. It touches North Pole in the North. My working stay was joined with
so called work shadowing and with the preparation for future cooperation between our and
Icelandic institutions. It could have been realized thanks to a kind invitation of the
Verkmenntaskólin School establishment. The school is situated in the second largest city of this
amazing island – in Akureyri. This stay was supported by the grant of Iceland, Lichtenstein and
Norway within the Financial Mechanisms EEA and Norwegian Financial Mechanism. A lovely
English teacher Ghasoub Abed guided me about a huge modern school area, which has 1200
students and 12 branches of studies. This school has a top equipment in their workshops,
canteens and classrooms including conference halls, a huge library with a reading room, a fit
centre operated by computers and to my surprise even with a “day room” for teachers with
leather settees, free refreshment and a nice woman whose working duty is to take care of
teachers (the teacher profession is very respected here). Akureyri sightseeing and the cognition
of harshness but amazing Nordic countryside was a breath of fresh air during the workdays.
Thanks to spare time before my return flight I was able to see the capital of Reykjavik and take
a bus ride along the so called Golden Circle. Although I have visited a lot of foreign countries
Imust say that Iceland will stay among the most beautiful memories in my life.
MA Radmila Janouskova

Mgr. Lenka Tejklová
říjen 2007 až leden 2008 – “Elearning elearningem” – základní kurz elearningu
Formou elearningu jsem se naučila orientovat v LMS Moodle a připravovat si podklady pro
vytvoření vlastních elearningových kurzů.
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straně jezera se tyčí tzv. pseudokrátery. Jedná se o velmi unikátní přírodní útvary. Sopečná
činnost zapůsobila na přítomnou bažinu tak, že vyvrhované kusy horké hmoty vytvořily tyto
krátery, které neobsahují lávu. Na západní straně z Mývatnu pak vytéká řeka Laxá, bohatá na
lososy.

Mgr. Emil Fogl

Výroční zpráva SZeŠ Lanškroun 2007/2008

srpen 2008 – Škola učitelů informatiky, Lipnice nad Sázavou

Ing. J iří Hřebíček
14. 11. – 15. 11. 2007 – kurz pro cvičné učitele a řídící pracovníky cvičných škol pro
pedagogickou praxi IVP ČZU v Praze
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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.

Výroční zpráva SZeŠ Lanškroun 2007/2008

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 studentspolubydlící, studentostatní studenti ve
výchovné skupině spolužáci
· zvládnutí sociálního kontaktu s opačným pohlavím
· zvládnutí sociálního kontaktu s prostředím, v němž se 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
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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

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, vedoucí vychovatel

ŠKOLNÍ STATEK L ANŠKROUN

Školní statek Lanškroun je účelové zařízení naší školy. Plní hlavní činnost (vzdělávání)
a doplňkovou činnost (zemědělská výroba a služby). V současné době došlo ke stabilizaci
školního statku, který se transformoval na zemědělskou farmu o velikosti 230 ha zemědělské
půdy. V zemědělské výrobě se specializujeme na produkci mléka, obilovin a řepky. Sklizňový
rok 2007 byl nejlepším hospodářským rokem za posledních 11 let. Proti minulému roku byly
výrazně vyšší výnosy i kvalita obilovin ale hlavně vysoký nárůst cen za zemědělské komodity
byl důvodem vyšších tržeb a zisků. Cena mléka se také zvýšila a tím nedošlo ke zhoršení
hospodářského výsledku i přes vysoký nárůst
cen PHM, hnojiv, osiv a energií. V chovu
skotu byly problémy se zabřezáváním krav
a jejich zdravotním stavem.
Stavy zvířat se stabilizovaly na 230 kusů
a produkce mléka za rok překročila 6000 kg na
1 dojnici. Pro účely školy je nejvíce využíván
chov koní, kde máme 48 koní pro zajištění
výuky žáků a jejich aktivity ve volném čase.
Hospodářský výsledek v posledních sedmi
letech byl kladný. V současné době je na
školním statku zaměstnáno 17 pracovníků
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(přepočtených 15). Nemovitý majetek je převedený na Pardubický kraj a třetina výměry
zemědělské půdy je 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. Zemědělská prvovýroba dostává státní dotace na půdu, zvířata a meziplodiny. Podařilo
se nám zajistit z vlastních zdrojů rekonstrukci tribuny na velké jízdárně. Plánujeme přestavbu
farmy na jízdárnu a moderní stáj pro koně, včetně sociálního zázemí, učebny, solária a výběhů.
Druhá, menší krytá jízdárna nám pomáhá řešit hlavně výuku jezdectví a zůstane ve stávající
podobě. Máme zájem odejít z pronajatých objektů, kde platíme nájem. Výhodou našeho
účelového zařízení je jeho návaznost na areál školy. V chovu koní probíhá i zájmová činnost
žáků školy.
Ze zisku za loňský rok jsme zakoupili nový traktor Zetor za 1,4 mil. Kč pro účelovou činnost
a provoz.
Plánovaný projekt vzdělávacího centra je zatím v procesu přípravy. Věnoval jsem problematice
školních statků mnoho času a energie. Zatím neexistuje v ČR žádný kladný příklad, který by
konečně rozumně celou záležitost vyřešil. Z Evropských fondů pro zemědělství nemůžeme
získat investiční peníze, protože jsme krajská příspěvková organizace. Z programu NUTSII jsou
prý finanční prostředky na investice do školství rozdělené, a tak jsme zkusili vypracovat žádost
na MŽP ohledně programu 7.1 na EVC Lanškroun. Bohužel investice do chovu skotu a koní
byly zamítnuté, a tak zase stojíme na začátku problému. Jedinou cestou je snad půjčka od
Pardubického kraje a realizace méně finančně náročné varianty (místo požadovaných 26 mil asi
11mil.Kč). Zřízením EVC Lanškroun z prostředků grantu 7. 1. bychom realizovali ekologickou
zahradu, chov hospodářských zvířat a budovu ekologického centra za asi 19 mil. Kč.
Ing. Vlastislav Fiedler, ředitel školy

SCHULHOF L ANŠKROUN

Der Schulhof Lanškroun ist zweckorientierte Einrichtung unserer Schule. Er füllt Haupttätigkeit
(Ausbildung) und Ergänzungstätigkeit (landwirtschaftliche Produktion und Dienstleistungen). In
der Gegenwart kam es zur Stabilisierung des Schulhofs, der sich in eine landwirtschaftliche
Farm mit 230 ha des landwirtschaftlichen Bodens transformierte. In der landwirtschaftlichen
Produktion spezialisieren wir uns auf Produktion von Milch, Getreide und Raps. Das Erntejahr
2007 war das beste wirtschaftliche Jahr in den letzten elf Jahren. Im Vergleich mit dem vorigen
Jahr waren Erträge und Getreidequalität höher, aber vor allem rapider Preisanstieg der
landwirtschaftlichen Handelsartikel war Ursache der höheren Gewinne und Erlöse. Der
Milchpreis wurde auch höher und damit kam es nicht zur Verschlechterung vom wirtschaftlichen
Ergebnis trotz dem hohen Preisanstieg der Treibstoffe, Düngemittel, Energien und des Saatguts.
In der Viehzucht gab es Probleme mit der Trächtigkeit und dem Gesundheitsstand der Kühe.
Die Tieranzahl stabilisierte sich auf 230 Stück und Milchproduktion überstieg 6000 kg pro eine
Milchkuh. Man nutzt für Zweck der Schule vor allem Pferdezucht aus, in der wir 48 Pferde für
Unterricht und Schüleraktivitäten in der Freizeit haben.
Das Wirtschaftsergebnis in den letzten Jahren war positiv. In der Gegenwart abeiten 17
Angestellten im Schulhof. Der Bezirk Pardubice besitzt unbewegliche Güter und ein Drittel des
landwirtschaftlichen Bodens. Dotationen für Haupttätigkeit ermöglichen übliche Aufgaben und
Bedürfnisse zu sichern. Es fehlen aber Investitionsmittel für Renovierung der Gebäude, neue
Technologien und Maschinen. Landwirtschaftliche Urproduktion bekommt Staatsdotationen für
Boden, Tiere und Pflanzen. Es gelang uns Tribüne in der großen Reithalle aus eigenen Quellen
zu rekonstruieren. Wir planen unsere Farm in eine Reithalle und einen modernen Pferdestall
umzubauen, einschließlich der Sozialeinrichtung, Ausläufe des Lehrzimmers, Solariums. Andere
kleinere gedeckte Reithalle hilft uns vor allem Reitunterricht lösen und bleibt in der heutigen
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Form. Wir möchten aus den vermieteten Objekten, wo wir Miete bezahlen, weggehen. Ein
großer Vorteil unserer zweckorientierten Einrichtung ist, dass sie mit dem Schulgelände
verbunden ist. In der Pferdezucht verläuft auch Interessenzirkel der Schüler.
Wir kauften im vorigen Jahr vom Gewinn einen neuen Traktor für 1,4 Mil. Kronen zur
zweckorientierten Tätigkeit und zum Betrieb.
Dipl.Ing. Vlastislav Fiedler, Schuldirektor

Lanškroun school farm is a purposebuilt building of our school area. It fulfils both  the main
activities (education) and extra activities too (agricultural production and services).
These days the school farm has become stable and it was transformed into an agricultural farm
with the area about 230 hectares of cultivatable land. In vegetable production we specialize in
the production of milk, cereals and colza. The 2007 harvest year was the best farming year in the
last 11 years. There were substantially heavier yields and cereals were of better quality than last
year. The very increasing price of agricultural commodities was also the reason of higher takings
and profits. The price of milk also increased and thanks to it the profits did not get worse despite
a high price growth of fuels, fertilizers, seeds and energy. There were also some problems with
cow gravidity and their health condition.
Number of animals was stabilized and milk production exceeded 6000 kilograms per a dairy
cow. The horse breeding is the most used for school purposes and we have there 48 horses for
students’ instruction and free time activities.
In last seven years the economical results were positive. Nowadays 17 workers are employed in
the school farm. Real estate was transferred over Pardubice district and one third of farmland is
also in its possession. Current demands and stints are enabled by the subsidy which is intended
for main school activities. The lack of financial investment resources for buildings, technologies
and machinery renovation is a very big problem.
The state subsidy for land, animals and catch crops is given to primary agriculture production.
We were successful to provide the reconstruction of the grandstand in the big riding school from
own recourses. We plan to convert the farm into a riding school and a modern stable for horses
including sanitary facilities, a classroom, a solarium and paddocks.
The other riding school, which is smaller and covered, helps us to handle mainly teaching of
horse riding and it is not going to be changed. We would like to leave the leasehold buildings
where we have to pay a rent. There is a big advantage of this built for specific purpose facility
because the school farm is located close to the school area. Students’ free time activities are a
part of horse breeding, too.
Last year a new tractor Zetor was bought from the school profit. It cost 1.4 million CZK and it is
to be used for special purpose activities and a school operation.
Ing.Vlastislav Fiedler, headmaster

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.
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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.
Informace o školní jídelně získáte na tel. č. 465322612/115

Dana Mačátová
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K NIHOVNICKÉ OHLÉDNUTÍ

V roce 2004 proběhla za výrazného přispění tehdejší
češtinářky PhDr. J. Cvrčkové rozsáhlá reorganizace školní
knihovny. Byly vyřazeny poničené či málo půjčované
knihy, ale hlavně se celá knihovna přestěhovala do
opravených prostor vedle kabinetu českého jazyka.
Rozšířením výpůjční doby na čtyři velké přestávky týdně
a bezplatnou výpůjčkou (hradí se jedině ztracené či
poničené knihy) vznikly ideální podmínky pro případné
zájemce z řad studentů i pracovníků školy. Během
několika posledních let se ukázalo, že zájem o četbu mezi
mladými čtenáři neklesá, naopak v posledních dvou
školních letech výrazně přibylo zájemců z řad prvních
a druhých ročníků. Studenti si zde najdou cestu ke
klasickým dílům světové i české literatury, mezi necelými
dvěma tisícovkami svazků však zájemci naleznou také
oddechovou literaturu, odborné knihy zejména z oblasti
humanitních věd, přírodovědy a jezdeckého sportu;
k výbavě knihovny patří také poezie. Díky výrazným finančním příspěvkům z fondu SRPDŠ a
díky peněžnímu daru pana starosty Ing. M. Košťála se nám v roce 2007/2008 podařilo nakoupit
několik románových novinek a mnoho zlevněných knih. Výpůjční fond rozšiřujeme také díky
sporadickým darům rodičů a učitelů. S lítostí musím konstatovat, že několik grantů na rozvoj
knihovny bylo v uplynulém roce zamítnuto. Z toho plyne, že s novým školním rokem přijdou
nejen noví mladí čtenáři, ale také nové žádosti o dary, granty – tedy o peníze. Existuje spousta
krásných knižních novinek a zájem o klasickou knihu se v naší elektronické době podporovat
prostě musí. Jinak se výhledově staneme národem čtenářů návodů a bulvárních časopisů.
Mgr. Pavel Studený

ŠKOLNÍ BISTRO

V rámci individuální praxe studenti prvního a druhého ročníku oboru Podnikání a služby stráví
1 týden ve školním bistru. Jejich úkolem je objednávat potřebné zboží, provádět jeho
přeceňování a uskutečňovat samotný prodej. Nedílnou součástí jejich pobytu je též úklid
prodejny a skladových prostor. Na konci týdne provádí předávací inventuru, fyzickým způsobem
se porovnává skutečný stav se stavem účetním. Pokud není zjištěno manko, ale naopak vznikne
případný přebytek příjmů nad výdaji, dostává student 2. ročníku odměnu. Odměny jsou
předávány třídnímu učiteli do třídního fondu a peněžní prostředky jsou používány zpět do
vzdělávacího procesu  např. jako příspěvek na pokrytí výdajů s exkurzí, nákup učebnic.
Ivana Machová
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V současné době hrají informace a informovanost velkou roli ve světě, v každé společnosti, ve
všech jejích odvětvích a oblastech. Platí to i ve školství. Předpokladem existence školy je
dostatek informací o možnostech a podmínkách studia předaných veřejnosti, především
potencionálním zájemcům – respektive žákům a žákyním devátých tříd základních škol.
Tento úkol na prvním místě plní internetové stránky školy, dále informace o studijní
nabídce a aktivitách školy v různých periodikách. Tak jako každý rok i letos škola uveřejnila
inzerát v časopisu Jezdectví.
Dobrou propagací je samozřejmě i účast našich žáků na různých soutěžích (jezdeckých,
literárních, jazykových, novinářských, výtvarných a sportovních) a olympiádách. Škola si
zajišťuje i řadu propagačních materiálů.
V letošním školním roce se škola prezentovala na výstavě v Lysé nad Labem a na závodišti
v Pardubicích a dále na přehlídce středních škol v České Třebové, Svitavách, Rychnově nad
Kněžnou, Žamberku, Hradci Králové, Pardubicích, Brně, Kolíně, Náchodě, Šumperku,
Liberci, Ostravě a Děčíně.
Velmi významná je také spolupráce s místními základními školami v Lanškrouně i v blízkém
okolí, respektive s tamními výchovnými poradci. Tradicí na škole se již staly dny otevřených
dveří. Na podzim 2007 si školu prohlédlo cca 150 zájemců z řad základních škol, nepočítaje
jejich doprovod.
Důležitým hlediskem prestiže školy je samozřejmě uplatnění absolventů. Jedním z významných
ukazatelů je velmi nízká nezaměstnanost našich absolventů, a to zvláště z oboru Agropodnikání.
K tomu přispívá skloubení značné šíře potřebných znalostí a dovedností, pro budoucí působení
v praxi nebo v následném studiu, s vybranou specializací. Asi 50 až 60 % našich absolventů míří
za dalším vzděláním na VŠ, VOŠ a jazykové školy. Kolem 30% jde přímo do zaměstnání a další,
především z řad absolventů směru chov koní a jezdectví, odchází na různě dlouhou dobu za
pracovními nabídkami do zahraničí.
I když žáků na základních školách početně ubývá, věříme, že o studijní nabídku naší školy bude
i nadále zájem.
Ing. Rudolf Rabas, výchovný poradce

SPORTOVNĚ POZNÁVACÍ REKREAČNÍ POBYT
BUDOUCÍCH STUDENTŮ PRVNÍCH ROČNÍKŮ

Setkání, které jsme si u nás zvykli nazývat „nultý ročník“, proběhlo v druhém červencovém
týdnu. Budoucí „prváci“ dorazili z celé republiky, letos se rozhodlo poznat svoji budoucí školu
28 dívek a 4 chlapci.
Ubytováni byli na domově mládeže, stravovali se ve školní jídelně. Zahájení proběhlo v pondělí
ráno v prostorách SZeŠ, kde byli účastníci rozděleni do dvou skupin. To nejdůležitější na ně
teprve čekalo – jezdecké aktivity, porovnání výkonů a zvyšování odborných dovedností.
Budoucí studenti se seznámili nejen s Lanškrounem a jeho okolím, ale i navzájem. Součástí
pobytu bylo i sportovní vyžití a cyklistický výlet do stájí v Ostrově, velký úspěch měl
autobusový výlet do hřebčínů ve Slatiňanech a Kladrubech nad Labem.
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„Nultý ročník“ je zajímavá a prospěšná aktivita. Tak hodnotili svůj pobyt zde všichni – studenti
i učitelé. Poznávat sebe, vědět, co mě po prázdninách čeká, trávit se svými budoucími učiteli
a vychovateli volný čas není vždy samozřejmé…
Mgr. Drahuše Tkačíková

V sobotu 10. května 2008 úspěšně proběhl v areálu Střední zemědělské školy v Lanškrouně již
9. ročník Dne zemědělské školy a 28. ročník jezdeckých závodů O hliněný pohár v parkurovém
skákání.
Dny zemědělské školy v Dolním Třešňovci se staly postupně tradicí. Pro mnohé představují
díky mnoha zábavným atrakcím příjemný způsob strávení volného víkendového dne. Kromě
toho zprostředkovávají návštěvníkům zajímavá a poučná setkání s mnoha obory lidských
činností, jež přímo či nepřímo souvisejí se zemědělstvím. Jejich prostřednictvím je veřejnost také
seznamována s činností školy, s prostředím, ve kterém její žáci studují, s nabízenými studijními
obory i s převažujícími způsoby výuky.
Rovněž i letos byla neoddělitelnou součástí Dne zemědělské školy prodejní výstava. Výstavní
plochu v areálu školního statku zaplnily nádherné moderní zemědělské stroje firmy Nekvinda
(centrální sklad Svitavy), firmy Jiří Ehl (Rychnov nad Kněžnou) a firmy BV – Technika. Firma
BVTechnika má od letošního roku v areálu školy pronajaty kancelářské, skladové a dílenské
prostory a na základě vzájemné dohody umožňuje žákům zemědělské školy být v kontaktu
s nejmodernější zemědělskou technikou. Vystavovatele zemědělské techniky doplnila ještě firma
Silvatech, komplexní dodavatel spotřebního materiálu pro lesní hospodářství, která zde
předvedla lesnické a myslivecké oblečení, vycházkové oděvy, trekkingovou obuv
a protipořezové ochranné pomůcky. Na Dni zemědělské školy se letos prezentovala také firma
Symbio, která se zabývá výzkumem, vývojem, výrobou a aplikací přípravků pro biologickou
ochranu a výživu rostlin a každému návštěvníkovi věnovala ke vstupence vzorek mykorhizních
hub. Hlavní cenu pro vítěze slosování vstupenek zase darovala firma Husqvarna pana Roberta
Poláka.
V rámci dne otevřených dveří, který probíhá vždy souběžně se Dnem zemědělské školy, měli
návštěvníci možnost prohlédnout si budovu školy včetně jednotlivých učeben; k dispozici jim
byli pedagogové, kteří ochotně zodpovídali jejich dotazy. Zájemcům byla rovněž umožněna
prohlídka školního statku.
Divácky nejatraktivnějším bodem programu – kromě samotných jezdeckých závodů – byly
ukázky westernového ježdění a westernových disciplín, které zajistila Farma Kněžour sídlící
v Ostrově, jmenovitě majitelka farmy paní Lenka Kněžourová a její svěřenec, který je zároveň
žákem naší školy, David Indra. Úspěšně jim však konkuroval lanškrounský psí útulek Canis
centrum, který návštěvníkům představil své současné psí svěřence. Velmi kvalitní bylo také
vystoupení folklórního souboru Jaro z Ústí nad Orlicí, který ve své tvorbě vychází z regionu
Podorlicka a přilehlých oblastí. Bohužel v době jejich vystoupení vrcholily jezdecké závody,
takže ho zhlédl pouze malý počet diváků.
Program doplnily hry a soutěže o ceny pro děti, pouťové atrakce, jízda na ponících, jízda
kočárem, jízdy zručnosti traktorem či malotraktorem a v neposlední řadě také výstava kreslených
vtipů Pavla Dvořáčka spojená s malováním pro děti i dospělé. Nechybělo ani bohaté občerstvení,
pěkné počasí a dobrá nálada podpořená živou hudební produkcí kapely Švagři. A tak lze
předpokládat, že zhruba necelých 1800 účastníků letošního Dne zemědělské školy odešlo domů
spokojeno...
Ing. Petra Zíková
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Am Samstag, den 10. Mai 2008, verliefen erfolgreich der 9. Jahrgang des Tages der
landwirtschafltichen Schule im Gelände der Landwirtschaftlichen Fachschule Lanškroun und 28.
Jahrgang des Reitturniers O Hliněný pohár (Um den Tonpokal) in Springreiten.
Tage der landwirtschaftlichen Schule in Dolní Třešňovec werden bald eine Tradition. Für viele
Menschen stellen sie dank Vergnügungsattraktionen angenehmes Verbringen vom freien
Wochenendtag dar. Außerdem vermitteln sie den Besuchern interessante und belehrende
Begegnungen mit vielen Bereichen der menschlichen Tätigkeiten, die direkt oder indirekt mit
Landwirtschaft zusammenhängen. Mittels dieser Feiern lernt die Öffentlichkeit Schultätigkeit,
Ort, wo ihre Schüler lernen, angebotene Schülerfachbereiche und überwiegende
Unterrichtsmethoden kennen.
Ebenfalls heuer war Verkaufsausstellung untrennbarer Bestandteil des Tages der
landwirtschaftlichen Schule. Das Verkaufsgelände im Areal des Schulhofs füllten schöne
moderne landwirtschaftliche Maschinen.
Im Rahmen des Tages der offenen Tür, der gleizeitig mit dem Tag der landwirtschaftlichen
Schule verläuft, hatten Besucher Möglichkeit, das Schulgebäude zu besichtigen. Zur Verfügung
standen ihnen Pädagogen, die ihre Fragen bereitwillig beantworteten. Interessenten hatten auch
Gelegenheit, den Schulhof zu besuchen.
Der attraktivste Punkt des Programms – außer des Reitturniers – waren Vorführungen von
Westernreiten und Westerndisziplinen. Das Lanškrouner Hundetierheim „Canis Centrum“ stellte
seine gegenwärtigen Hundeanvertrauten den Besuchern vor. Sehr hochwertiger Auftritt war die
Folklorensemble Jaro aus Ústí nad Orlicí, die sich in ihrem Werk vom hiesigen Gebiet
inspirieren lässt.
Das Programm ergänzten auch Spiele und Wettbewerbe für Kinder natürlich mit Belohnung,
Wallfahrtsattraktionen, Ponyreiten, Kutscherfahrt, Geschicklichkeitsfahrt mit dem Traktor oder
Kleintraktor. Es konnte auch nicht die Ausstellung von Zeichenwitzen von Pavel Dvořáček
fehlen, die mit Zeichnen für Kinder und Erwachsenen verbunden war. Es trugen zur
phantastischen Atmosphäre reicher Imbiss, schönes Wetter, gute Laune und Produktion der
Musikgruppe Švagři bei. Und so kann man vermuten, dass fast 1800 Teilnehmer des heurigen
Tags der landwirtschaftlichen Schule zufrieden nach Hause weggingen…
Dipl.Ing. Petra Zíková, SZeŠ Lanškroun

AN AGRICULTURAL SCHOOL DAY IN L ANSKROUN
On Saturday 10th May 2008 the 9th year of the Agricultural School Day and 28th year of a horse
race in show jumping the “Clay Cup” took place in the area of the Secondary School of
Agriculture in Lanskroun.
This day has gradually become a tradition in Dolni Tresnovec. For many people it is a very
pleasant way of weekend spending for many people thanks to various entertaining attractions.
Apart from that it offers visitors interesting and illuminating meetings with a plenty of people’s
activities which have much to do with agriculture or are related to it just indirectly.
By this way the public is informed about school activities and school surroundings where
students study. The visitors are also acquainted with study branches and teaching methods.
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There was a trade exhibition as an inseparable part of the Agricultural School Day, too. The
exhibition area of the school farm was filled with modern and sumptuous agricultural
machines.Within this Agricultural School Day the visitors had a opportunity to view the school
building including single classrooms and those interested were able to look round the school
farm. The teachers were there at their disposal and answered their questions.

The programme was completed with games and competitions for children, fair attractions, pony
riding and visitors were also able to drive in a carriage or to test their driving skills in a tractor.
Last but not least they had an opportunity to see Pavel Dvoracek’s cartoon joke exhibition.
Children and even adults were able to try their skills of drawing and painting there.
Visitors could enjoy nice weather and good humour, live music production of the band Svagri
and hearty refreshment. So it can be supposed that about 1800 visitors of the Agricultural School
Day went home happy and contented…
Ing. Petra Ziková, SZeS Lanskroun

P FERDEWEGE IN DER SCHULUMGEBUNG

Schulangestellten schufen im Jahre 2004 in der Umgebung von Lanškroun drei Pferdewege, die
man zur Agrotouristik ausnutzen kann.
Alle Reitwege sind Rundwege. Sie beginnen und enden in Dolní Třešňovec in der Nähe vom
Gelände des Sportreitclubs bei SZeŠ Lanškroun. Trotzdem können Reiter auf einem beliebigen
Ort beginnen.

BRIDLE PATHS IN SCHOOL SURROUNDINGS

In 2004 our school employees built three trials of bridlepaths (hipotrials) which can be used for
agrotourism. All these bridlepaths are marked as circular ones. The beginning and the end of all
of them is common and it is situated in Dolni Tresnovec near the precinct of the Sport Horse
Riding Club of the SZeS Lanskroun.
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The visitors’ most attractive point of the programme – except the horse racing itself – was the
demonstration of western riding and western disciplines. The employees of a Lanskroun dog
shelter Canis introduced visitors their present charges. There was an outstanding performance of
a folk chorus Jaro from Usti nad Orlici. This chorus draws on its inspiration from Podorlicko
region and neighbouring areas.

K OŇSKÉ STEZKY V OKOLÍ ZEMĚDĚLSKÉ ŠKOLY

Trasa A
Dolní Třešňovec  Mariánská Hora  Nepomuky  Sebranice  Dolní Třešňovec
 značení  červená barva
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 celková délka 15,3 km
Základní nejkratší okružní trasa je vhodná pro všechny jezdce a koně; výběr cest umožňuje
i jízdu se spřežením. Jedná se o lehkou trasu vedoucí krajinou převážně po polních cestách
s mírným stoupáním k Mariánské Hoře. Jsou zde čtyři krátké úseky po asfaltovém povrchu.
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Trasa B
Dolní Třešňovec  Mariánská Hora  J akubovice  Ostrov  Lanškroun  Dolní Třešňovec
 značení  zelená barva

Středně obtížná okružní trasa vedoucí více členitou krajinou převážně po polních a lesních
cestách, je vhodná pro pokročilejší jezdce. Část trasy je společná s trasou A, a to v úseku od
pískovny na Mariánskou Horu. Kolem lanškrounských rybníků je poněkud delší část (asi 1,5 km)
po asfaltovém povrchu.
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 celková délka 22,4 km

Trasa C
Dolní Třešňovec  Sázavské údolí  Herbortice  Albrechtice  Dolní Třešňovec
 značení  modrá barva
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 celková délka 27,6 km
Obtížná okružní trasa vedoucí velice členitou a rozmanitou krajinou převážně po polních
a lesních cestách, je vhodná pro pokročilé a náročné jezdce. Část trasy je společná s úsekem
trasy A, a to v úseku od areálu SJK Lanškroun k silnici vedoucí z Lanškrouna do Nepomuků. Je
zde několik velice krátkých úseků po asfaltovém povrchu, nejdelší z nich je při procházení obcí
Hebortice.

Zaměstnanci naší školy vytvořili v okolí Lanškrouna v roce 2004 tři trasy jezdeckých (koňských)
stezek  hipotras, které je možné využít pro agroturistiku.
Jezdecké stezky jsou všechny vytipovány jako okružní. Začátek a konec všech tras je společný
v Dolním Třešňovci v blízkosti areálu Sportovního jezdeckého klubu při SZeŠ Lanškroun. Přesto
se jezdci mohou na tyto stezky napojit na kterémkoliv místě.
Podrobnosti o koňských stezkách zjistíte na www.szesla.cz
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XI. Účast školy v mezinár odních pr ogr amech
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ÚČASTNÍCI KONFERENCE NA NÁVŠTĚVĚ V SZ E Š L ANŠKROUN

Po úvodním podzimním setkání v Itálii se
v Lanškrouně ve dnech 12.  14. března 2008
konala mezinárodní konference v rámci
projektu IDEA  Mezikulturní dialog a role
středních škol v Evropě. Při této příležitosti
jsme mohli ve čtvrtek 13. března v areálu SZeŠ
přivítat zástupce osmi měst a škol z Itálie,
Polska i České republiky.

Naši studenti a členové jezdeckého klubu,
rekrutující se i z řad žáků lanškrounských
základních škol, připravili pro hosty pestré
jezdecké vystoupení. Kromě tradičních
jezdeckých disciplín a dovedností (drezura,
skoky přes překážky) v suverénním podání
našich studentek a členů jezdeckého klubu
zahraniční návštěvníci obdivovali také nácvik
práce s chladnokrevným koněm v lese. Svůj
křest si při této významné příležitosti odbyla naše nová tribuna, která byla zaplněna do
posledního místa
Během pohoštění ve školní jídelně hosté
vyslechli krátké hudební vystoupení. Pro naše
účinkující studenty byly reakce posluchačů
cennou zkušeností. Vystoupili totiž se
skladbami, které měli připravené na uměleckou
soutěž v německém jazyce.

Celé setkání završila prohlídka areálu
zemědělské školy. Hosté zavítali do tříd během
výuky, nahlédli do odborných učeben
a obdivovali vybavení posilovny či novou
školní knihovnu. Zejména italské učitele velmi
udivil velký zájem našich žáků o četbu knih
a zajímali se o „recept“, pomocí kterého by se
mladí lidé dali do knihovny přilákat. Knižní tituly italských spisovatelů, které objevili ve
výpůjčním fondu, je očividně potěšily.
Škoda, že nedostatek času nám nedovolil předvést hostům ze života studentů více. I tak nás
velmi potěšil zájem o dění v naší škole a bylo nám ctí zde návštěvu přivítat.
Mgr. Radmila Janoušková
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V říjnu roku 2007 byl zformován tým studentů a učitelů, kteří pracují na projektu Co skrývají
a tají naše lesy, určeném pro studentky zemědělského oboru z 2. a 3. ročníku SZeŠ Lanškroun
v celkovém počtu 21. Ředitel školy a ostatní učitelé byli informováni o obsahu projektu a jeho
plánovaném průběhu na pedagogických poradách, rodiče studentek pak na rodičovské schůzce.
Oba partnerské týmy studentů a učitelů se zaregistrovali do virtuálního prostoru Etwinning
Space, prostřednictvím kterého zahájili vzájemnou komunikaci (chat, e  mail, fórum) a začali
plánovat společné aktivity.
Ve spolupráci s mysliveckým sdružením měli studenti příležitost zúčastnit se mysliveckého honu
včetně všech rituálů patřících k této události. Dále pak za odborného dozoru zkoumali les
v podzimním, zimním a jarním období, zaznamenávali poznatky na kameru či fotografovali
rostliny a zvířata.
V lednu 2008 se uskutečnila partnerská schůzka v norské Skjetleinu. Zde se dvě české učitelky,
účastnící se projektu, seznámily osobně s prostředím školy a jejími studijními obory, internátem,
pedagogy a žáky pracujícími na společném projektu. Učitelé obou partnerských škol si vzájemně
nastínili své představy o obsahu a podobě finálních produktů, tj. o herbáři a atlasu zvířat. Ty
budou na návrh učitelů biologie a lesnictví doplněny o názvy rostlin a zvířat v latinském jazyce,
aby nedošlo k omylům při překladech z češtiny do norštiny a naopak. Pracovním jazykem pak
nadále zůstává angličtina. Na schůzce byl dohodnut způsob vzájemných plateb a financování
mezi školami, odhadnuty předběžné náklady na pobyt českých žáků v Norsku a naplánováno
datum výměn tak, aby vyhovovalo oběma partnerům a nezasahovalo vážněji do běžného chodu
škol.
Počátkem května 2008 navštívili tři norští učitelé naši školu, kde byly upřesněny podmínky
vzájemných výměn. Dále pak měli příležitost navázat kontakt a spolupráci s lanškrounským
mysliveckým sdružením, navštívili farmu na odchov jelenů a účastnili se výcviku psů místní
kynologické stanice.
První výměna studentů proběhla v měsíci květnu 2008, kdy se 21 českých studentů za doprovodu
dvou učitelů vydalo do Norska autobusem, aby měli možnost poznat co nejvíce norských
přírodních krás. Celý pobyt, který byl norskými partnery velmi dobře zorganizován, probíhal
v duchu příprav na vytvoření finálních produktů, tj. sledování odlišností norské krajiny od české,
obzvláště pak norských lesů; „sběratelský lov“ (videozáznamy, fotografování), přenocování
v lesní chatě a teepee doplněné zkoumáním biotopu lesa a rybolovem. Studenti měli příležitost
porovnat tento biotop lesa s biotopem tundry, kterou zkoumali v předcházejících dnech, navštívit
arboretum s velkým množstvím rostlin norské flóry. Během návštěvy ostrova Froya si prohlédli
místní rybářskou školu a farmu pro odchov lososů. Krajina, flóra i fauna tohoto unikátního
a naprosto odlišného ostrova byla pro studenty obrovským zážitkem.
Pobyt studentů byl zakončen účastí na oslavách státního svátku dne 17. května, kdy Norové slaví
vznik vlastní ústavy a pokládají tento den za jeden z nejvýznamnějších dnů svých dějin.
Studenti připravili malou reportáž, doplněnou fotografiemi a svými zážitky z Norska, která bude
publikována v Listech Lanškrounska. Dále připravují besedu pro zájemce z řad studentů
a učitelů naší školy na téma Co skrývají a tají naše lesy.
Mgr. Radmila Janoušková, koordinátora projektu
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VÝMĚNNÝ POBYT V NORSKU  DENÍČEK

Konečně nastal den D a studentky 3. a 2. ročníku naší školy se dočkaly. Ve dnech 7. 5. až
19. 5. 2008 proběhla první studentská výměna v rámci programu Comenius – Partnerství škol,
kdy děvčata strávila deset dní v norské Střední zemědělské škole v Skjetleinu. Studentky
s nadšením pracují na společném jazykovém projektu „ Co skrývají a tají naše lesy“ , který je
hrazen z prostředků EU vyčleněných na vzdělávání. Měly tak skvělou příležitost si toto téma
„ osahat“ přímo v reálné situaci – strávit čas v nádherné norské přírodě včetně lesů, „ ochutnat“
pravý zálesácký život. Jak se jim to líbilo? To už se dočtete v následujících příspěvcích.
7. 5. 2008, středa

6.30 odjezd z Lanškrouna směrem Hradec Králové, Praha, Lovosice, Ústí nad Labem, následuje
přejezd hranic v Německu a pak přes Drážďany, Letzow, Santenc do přístavu Sasnitz, kde jsme
se nalodili na trajekt, který nás převezl do švédského Trelleborgu.
8. 5. 2008, čtvrtek

Trelleborg, Helsingborg, Göteborg a hurá směrem k norským hranicím; pak míjíme Halden,
Moss, Ryen, Oslo a stop. A už přijíždíme do Lillehameru, dějiště zimních olympijských her.
Zvláštní atmosféra tohoto kouzelného městečka byla cítit všude, umocněna obrovskými
skokanskými můstky, dominujícími nad sportovním stadionem. Po romantické prohlídce tohoto
místa se už blížíme k cíli.
Co k tomu dodat? Cesta byla dlouhá, dlouhá a dlouhá. Ale co jsme během ní viděli, stálo za to.
Nepopsatelně krásná norská krajina s vodopády; řeka, vytvářející obrovská jezera a jezy
lemující celou naši cestu. Typické norské domky, převážně hnědočervené, ale i modré, žluté či
bílé, roztroušené po krajině jako barevné korálky. Některé z nich měly travnaté střechy
a vypadaly, jako by z nich měl každou chvíli vyběhnout nějaký ten „ trolík“. A všude kolem
pasoucí se ovečky. No prostě úžasné!
9. 5 2008,. pátek

Konečně u cíle, trocha hledání, ale už vidíme ceduli Heimdal a odtud už jen co by kamenem
dohodil do Skjetleinu, místa, kde se chystáme strávit několik krásných dní.
Do školy jsme dorazili brzy ráno. Byli jsme ubytováni na školním internátu a po vřelém přivítání
a občerstvení nás několik norských studentek provedlo po škole a celém areálu, aby nám ukázaly
vybavení celé školy, ale hlavně všechna zvířata, která se chovají v moderních hospodářských
budovách. Bylo tam velké množství ovcí, asi 40 krav, 10 koní a několik prasat. Překvapením pro
nás byli „pets“  domácí mazlíčci“, protože tam chovají např. králíky, morčata, činčily, různé
myšky a pavouky včetně tarantule, která z neznámých důvodů (pročpak asi?!) dostala jméno po
řediteli školy. Norská děvčata nás provedla po škole a pak jsme se všichni zúčastnili hodiny
biologie, během které jsme pracovali s mikroskopem. Viděli jsme i výuku jezdectví. Všem se
tam velmi líbilo, protože bylo všude čisto a uklizeno a Norové se chovali ke zvířatům
s obrovskou péčí a láskou.
Klára Vašátková, studentka 3.B

Prašná cesta, oblaka prachu a nikdo nic neviděl. Co teď? Samá příroda a pár dřevěných budov by
člověka přesvědčilo, že je v divočině, ale nakonec byl opak pravdou. Autobus zastavil a my
nedočkavě vyběhli ven. Protahovali jsme si naše rozlámaná těla a vtom nás přišla uvítat Sonja,
která se stala naší norskočeskou průvodkyní, překladatelkou, poradkyní či šéfovou v kuchyni,
když nám spolu s manželem připravovali typické místní jídlo, které prý Norové přímo zbožňují.
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Ž. Zahradníková, P. Loupancová, R. Socháňová, V. Klárová, studentky 2.B

10. 5. 2008, sobota

Sobotní celodenní výlet nás zavedl nahoru do hor, kde jsme měly příležitost studovat místní flóru
na biotopu tundry. Něco, co se u nás vskutku nevidí. Cesta pak pokračovala do historického
hornického městečka Roros z 16. století. Úžasné! Výlet byl zakončen grilováním a pojídáním
norské krupičné kaše na malebné farmě z počátku 19. století u paní Jorrun, učitelky angličtiny.

Nor ský Ror os
V sobotu jsme navštívili malé městečko Roros.
Toho dne nám počasí opravdu přálo a zažili
jsme i kousek norského léta. Bohužel jsme tam
jeli o víkendu v době svátků Letnic a všechny
obchůdky a krámky se suvenýry byly zavřeny.
Ale i přesto jsme tam viděli mnoho
zajímavostí; například museum Smelthyta. Zde
jsme mohli zhlédnout hornické domečky, kde
žily 23 rodiny. Tyto chaloupky byly
abnormálně malé s výškou stropu do 1,65m.
Sloužily hlavně k ubytování nejchudších
vrstev, především vdov a sirotků po hornících,
kteří při těžbě kovu zahynuli. V muzeu jsme
Muzeum Smelthyta
viděli, jak se zpracovávala měděná ruda.
Městečko Roros je velmi staré a někteří lidé žijí ještě v původních domech, které jsou
rekonstruované.
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Proběhlo vřelé uvítání, instrukce byly rozdány a my jsme se konečně mohli jít ubytovat. Malé
dřevěné pokojíky se nám moc líbily i přes jejich skromnost. Na patře byla kuchyňka a koupelna
jen pro nás. No prostě komfort! Místo klíčů byly čipy a tím nám byla umožněna naprostá
svoboda a pohyb po areálu. Víc jsme si snad ani nemohli přát. V poledne nás čekalo seznámení
s norskými studenty. I vás by určitě překvapila jejich móda a styl oblékání, ale nás spíše
překvapilo jejich chování. Jsou přátelští a velmi komunikativní. Ale poté nastal náš první
problém – konverzace, naše znalost angličtiny nebyla na takové úrovni jako ta jejich a jak
bychom si přáli. Nicméně, studenti to vyřešili po svém. Mávli rukou a to byl pro nás povel
k následování. Prohlídka začala v kravíně. Krávy stojí na roštové podlaze a to způsobuje velký
zápach. Výhodou je však volné ustájení a samodojící zařízení. Pokračovali jsme ovčínem. Malá
roztomilá jehňátka nás velmi uchvátila, ale jen tak mezi námi, ani tam to moc nevonělo. Jako
třetí na řadu přišla prasata. Naprostý luxus! Mají se tam jako na dovolené, prostě „jako prasata
v žitě“. Stejně tak jako my chovají ve škole i koně. Jejich počet je asi třikrát menší než u nás ve
škole. Jsou také menšího vzrůstu a používají se spíše do zápřeže. Na školní farmě mají
k dispozici dvě venkovní jízdárny a velkou klusáckou dráhu. Tímto nekončí jejich chovatelská
činnost. Mají i malá zvířata, jako jsou například králíci, morčata, osmáci, činčily, křečci, rybičky
a jako zajímavost strašilky a tarantule. Pro toho, kdo už má zvířat na chvíli dost je postaveno
volejbalové a fotbalové hřiště. I my jsme si tam zahráli. Vzhledem k tomu, že města jsou od sebe
daleko, mají studenti možnost ubytování na internátě. Pokoje jsou po jednom a oproti nám mají
velikou volnost. Škola je pro ně spíše zábavou. Rozhodně nesedí v lavici od rána do večera. Do
školy chodí na osmou a zápisy si píší do notebooků. Norsko má také svá typická jídla. Sušené
maso, kaše ze zakysané smetany a tenké plátky něčeho, co nazývají chleba. Obědu se říká „lunč“
a největší jídlo dne je večeře. Mládež se spíše stravuje po „americku“ – pizza, bagety, hranolky
a samý kečup. Norové si velice váží své přírody i všech památek. Těch mají opravdu pomálu.
Nejsou však svázáni předsudky a žijí nekonvenčním způsobem. Je to svým způsobem zvláštní,
ale přesto nádherná země.

Navštívili jsme také významný kostel, kde byl pohřben i jeho zakladatel. Kolem malého kostela
se rozprostíral velký hřbitov. Mezi Nory totiž najdeme daleko víc věřících než mezi Čechy.
Pohřbívá se zde více do země než žehem.
Po prohlídce celého městečka jsme si zašli na oběd do italské pizzerie. Dali jsme si pizzu
s různými příchutěmi. Pizzy byly výborné a obrovské. Tak jsme se pěkně „přecpali“.
A po dobrém obědě jsme si to „ pádili“ autobusem na grilování na farmu paní Jorrun a pak už
zpět na „intr“.
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Martina Vargová, studentka 3.B

Na farmě paní Jorrun

11. 5. 2008, neděle

Sváteční neděle byla ve znamení výletu do Trondheimu spojeném s prohlídkou katedrály Nidaros
a procházkou historickou částí tohoto druhého největšího norského města.

Navštívili jsme také město Trondheim. Byli jsme tu několikrát. Prohlédli jsme si katedrálu
Nidaros, která je vystavěna v gotickém a částečně i v románském stylu. Měli jsme štěstí, protože
jsme navštívili tuto nádhernou budovu zrovna v době slavnostní konfirmace za vyzvánění mnoha
zvonů. Všichni chodili oblečeni v národních krojích a vše brali naprosto vážně, protože tato
událost je velice významná pro celé rodiny mladých konfirmandů.
Poblíž katedrály stojí muzeum, které jsme důkladně prozkoumali a viděli jsme například modely
postupné výstavby katedrály.
Poté jsme se vydali na prohlídku města směrem k televizní věži, kde jsme vyjeli výtahem do
horních pater s restaurací Egon a tam jsme poobědvali. Byla zde pohyblivá kruhová podlaha,
která se otáčela po směru hodinových ručiček. Tím se nám během hodinové návštěvy restaurace
postupně umožnil nádherný výhled na celé město. Stihla se totiž otočit o 360 stupňů.
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Navštívili jsme i technické muzeum, kde jsme si mohli všechna technická zařízení a vynálezy
osobně a důkladně vyzkoušet. Samozřejmě jsme se tam všichni vyřádili jako malé děti a pak
jsme v autobuse byli aspoň na chviličku hodné a nezlobili ani pány řidiče a ani paní učitelky.
Markéta Strejčková, Tereza Krhutová, studentky 2.B

12. 5. 2008, pondělí

Nor ské Ar bor etum a Muzeum hudby
V pondělí v dopoledních hodinách jsme navštívili norské arboretum v Trondheimu. První, co mě
velice udivilo, byly květiny, které u nás volně rostou po celém území, například kostival
lékařský, vlaštovičník větší, plicník lékařský, ale i bylinky jako máta, tymián a další. Dozvěděli
jsme se, že Norové je vůbec nepoužívají. Dále jsme obdivovali několik druhů rododendronů, ale
co bylo asi nejhezčí, byla nádherně barevná a široká sbírka primulek neboli prvosenek.
Hned vedle arboreta se nachází Muzeum hudby Ringve, kterým nás provázela anglicky mluvící
průvodkyně a vyprávěla nám o jeho historii. Svůj výklad doplňovala hraním na hudební nástroje.
Viděli jsme zde Mozartův a Schopenův sál, ale i mnoho zvláštních nástrojů, druhů kytar, houslí
a pian. Poté nás průvodkyně opustila a my jsme zavítali do dalších prostor muzea. Zde bylo
mnoho k vidění, slyšení, ale i možností si zahrát na spoustu těchto zajímavých nástrojů. Nalezli
jsme tu i české dudy. Co mě osobně nejvíce potěšilo, byla elektrická kytara Gibson Les Paul,
moje nejoblíbenější, a také oblíbený saxofon mojí kamarádky .
V muzeu bylo zakázáno fotografovat, ale i přesto mám několik snímků. Na závěr prohlídky jsme
nakoukli i do malého obchůdku a nakoupily zde suvenýry.
Eliška Belasová, Adéla Grulichová, studentky 3.B

Cestou zpět jsme si prohlédli velmi zajímavou starou pevnost Steinvikholm, ležící na malém
poloostrůvku, který se za přílivu stává ostrovem a s pevninou je spojen dřevěným mostem. Kdysi
zde byl vězněn kardinál. Když jsme byli navštívit tuto pevnost, měli jsme štěstí. Byl právě odliv
a my jsme tam mohli dojít suchou nohou.
Kolorit pevnosti dotvářelo stádo masných krav s telaty a býkem, které se spokojeně popásalo na
pevnině.
Počasí nám přálo, i když trochu foukalo a výlet se skvěle vydařil.
Jitka Rubešová a Jana Pospíšilová, studentky 3.B

13. 5. 2008, úterý

Celodenní výlet na ostrov Froya, spojený s návštěvou střední rybářské školy, kde jsme ochutnali
lososa (jak jinak) skvěle připraveného a servírovaného studenty a prohlédli si nedalekou
chovnou farmu lososů Salmar, se zcela určitě zařadil k našim nezapomenutelným zážitkům.
Tento úžasný ostrov připomíná měsíční krajinu. Vegetace je pouze v údolích, chráněných před
silným větrem, který vane od moře. Zde se pasou převážně ovečky, ale můžete tu zahlédnout
i jiný skot. Na ostrově najdete mezi skalisky, které vypadají jako zbytky vulkanické činnosti,
množství malých jezírek a sem tam osady (prý města) s několika domky. Pokud hledáte stromy,
hledáte marně. Ale v dálce se tyčí červený maják a upozorňuje rybářské lodi na možná
nebezpečí. Pamětníkům pak připomene obrovské neštěstí, během kterého na moři v důsledku
silného větru zahynuli místní rybáři, kteří se vydali na svůj „ velký lov.“ Zbyly po nich jenom
jejich ženy a děti. I taková může být příroda – krásná i krutá. Ostrov jsme opouštěli se zvláštním
pocitem. Bylo to jako návrat z jiného světa či jeho konce.
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V pondělí se studentky vydaly zkoumat norskou flóru do botanické zahrady poblíž Trondheimu.
V přilehlém muzeu pak obdivovaly obrovskou sbírku klasických hudebních nástrojů,
ale i nástroje velmi netradičních a absurdních tvarů či zvuků.
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Dnes 13. 5. 2008 jsme se vydali na norský
ostrov Froya, který leží 120 km od zemědělské
školy v Skjetleinu, kde jsme byli ubytováni.
Abychom se na tento zvláštní ostrov dostali,
museli jsme zdolat dva podmořské tunely,
z nichž jeden byl dlouhý šest a druhý přes pět
kilometrů. Po tomto malém „podmořském
dobrodružství“ jsme přijeli do střední rybářské
školy, kde se k nám připojila paní učitelka, aby
se stala naší průvodkyní po ostrově. První cesta
vedla k lososí farmě Salmar, kde na nás čekala
prohlídka celým provozem. Přivítala nás velmi
milá a ochotná paní, od které jsme se postupně
Zpracování lososů ve firmě Salmar
dozvídali spoustu zajímavých věcí a informací.
Zjistili jsme, že farma odkupuje malé lososy, které pak daleko v moři odchovává, dokud
nedorostou požadované délky, tj. kolem jednoho metru. Tito, přibližně pětikiloví krasavci, pak
putují do nádrží – klecí, které jsou umístěny v moři vedle provozních budov a jsou chráněni
sítěmi. Velice důležité je, aby se lososi dostali na zpracovávací linku v absolutním klidu a bez
stresu. Pomocí sítí se jim zúží prostor v sádce, ale toto zmenšení životního prostředí lososům
nevadí, pokud je hloubka sádek dostatečná. Z tohoto prostoru jsou pak nasáváni do „uspávací
kádě“ potrubím, které má průměr kolem jednoho metru. Ani tento proces nezpůsobuje rybám
stres, protože jde o situaci podobnou tažení lososů silnými říčními proudy. V „uspávací“ kádi se
ryby omámí pomocí ochlazení vody na 1° Celsia a přidáním CO2. Lososi tak dále putují na
linku, kde jsou šetrně usmrceni. Na dalších úsecích linky jsou ryby dále zpracovávány na lososí
filety podle požadavků zákazníků.
Na této farmě pracují lidé téměř z celého světa s výjimkou Austrálie. Dozvěděly jsme se, že je
zde i pět Čechů. Všichni pracovníci musí dodržovat velice přísná hygienická pravidla a při
příchodu do zaměstnání se musí kompletně převléci.
Lucie Václavíková, studentka 3. B
14. 5. 2008, středa

Středa byla dnem ryze pracovním. Děvčata trávila den ve škole a pracovala pilně na projektu.
Abychom domů dovezli nějaké suvenýry a dárečky, nesměly samozřejmě chybět ani nákupy.
Řidiči nás dovezli ve středu odpoledne do obchodního střediska CitySyd poblíž Trondheimu.
Nejvíce jsme nakupovali klasické sošky trollů škodolibých norských skřítků. Občas si někdo
koupil i chleba „piliňák“ jakési chlebové placky, které tu domácí jedli skoro ke všem hlavním
jídlům.
15. 5. 2008, čtvrtek; 16. 5. 2008, pátek

P O BYT

V HORSKÉ CH AT Ě

Je čtvrtek 15. 5. 2008 a my celé nedočkavé házíme své svršky do tašek. Ale paní učitelky nás po
obědě začínají strašit divočinou, která na nás tam venku čeká. Dozvídáme se, že lokalita našeho
budoucího pobytu se nachází uprostřed lesa. Prý na nás čeká hladová zvěř. Nocovat máme ve
vlastnoručně postaveném teepee a večeři si máme také nalovit sami. Určitě si umíte představit,
jak rychle z nás naše nadšení vyprchalo.
K večeru nás vyhnali před internát, kde jsme až doposud spali a nasedáme do školního
mikrobusu. Cesta na chatu byla pro slabé jedince dost náročná. Norský řidič evidentně neznal
pravidla silničního provozu nebo je záměrně nerespektoval. Drželi jsme se zuby nehty svých
spolusedících a modlili se, abychom už byli na místě. Při příjezdu jsme si všichni oddechli
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Nastává balení. Zítra nás čeká poslední den.
17. 5. 2008, sobota

Oslavy svátku demokr acie
V sobotu jsme se neplánovaně stali součástí
slavení největšího norského svátku  Svátku
demokracie. Než jsme se vydali do ulic
městečka Heimdal, řekl nám pan ředitel školy
více o historii a vzniku tohoto svátku. Pro Nory
je tento svátek velmi významný a je považován
za den vzniku demokracie. Norové ho slaví
dlouhými průvody, ve kterých pochodují žáci
a studenti škol, mažoretky, hudebníci, ale
můžou se do něho přidat i ostatní obyvatelé. Je
to velmi zajímavá podívaná. Všichni mají na
sobě kroje v národních barvách a v ruce drží
norskou vlajku. Pokud nemají v ruce hudební
nástroj a nehrají na něj, volají: „Hip hip hurá!“

Slavnostní průvod městem Heimdal

Určitě to byl jedinečný zážitek pro nás všechny a jsem ráda, že jsem se na průvod mohla alespoň
podívat.
Martina Saifrtová, studentka 2.B
18. 5. 2008, neděle

A už jenom cesta domů, tentokrát po silnici E3, abychom si mohli prohlédnout Norsko z jiného
úhlu, přejezd hranic směr přístav Trelleborg. Zde jsme se opět nalodili na trajekt. Za
nádherného počasí a opalování se na palubě lodi jsme se blížili k domovu. Tentokrát jsme
zakotvili a vylodili se v Roztoku a pokračovali přes Německo do své vlasti.
Týden uběhl jako voda a my jsme se museli vrátit domů, do naší rodné země. Cestou zpátky
jsme všechny opět vytáhli z brašen foťáky a naposled jsme si prohlédli přírodu a uložili
vzpomínky na Norsko.
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a řidiči zatleskali. Vystoupili jsme z našeho dopravního prostředku a žasli jsme znovu. Hledali
jsme tu starou rozbořenou chatu, jak nás paní učitelky strašily, ale moc se nám to nedařilo. Ať
jsme se snažili sebevíc, viděli jsme jen útulnou dřevěnou chatičku na břehu jezera. Naprosto nás
uchvátila. Vevnitř bylo plno malých pokojíčků, ve kterých jsme si našli své místo na spaní. Pak
jsme si rozdělili úkoly. Někteří šli pro dříví na oheň, někteří šli stavět teepee a my jsme šli
porcovat lososa. Nebyl sice vlastnoručně ulovený, ale stejně nám chutnal. Po výborné večeři
jsme si pak společně s norskými „zálesáky“ a studenty zazpívali pár písniček. Norům se to líbilo,
protože na to nejsou zvyklí. Kolem jedenácté večer jsme sledovali nádherný západ slunce.
Sluníčko se sklánělo pomalu nad obzorem a zrcadlilo se v klidném jezeře. Po tomhle
romantickém obrázku se nám nádherně usínalo. Ranní vstávání už bylo trošku obtížnější, ale
zvládli jsme to. Plni očekávání jsme vylezli z vyhřátých postýlek. Po snídani jsme se rozdělili na
dvě skupinky. Jedna skupinka šla s norskými učiteli „rostlináři“ do lesa poznávat rostliny (jsou
podobné jako ty naše). V lese jsme pěkně vymrzli. Po návratu na chatu jsme se vyměnili
s druhou skupinkou, která zatím vyjela na lodičkách a kánoích na jezero s učitelem rybolovu.
Chytili pár drobných rybek do sítí. Úlovek byl sice malý, ale pro dobrý pocit nám to stačilo. Po
tom, co jsme chycené rybky vykuchali, mohli jsme s klidným svědomím říct, že jsme si oběd
sami chytili. Museli jsme je ale kombinovat s grilovanými párky, protože jich pro 25 hladových
krků bylo málo. Po obědě jsme chatu uklidili a vyrazili šťastně k internátu. Tentokrát naštěstí
s jiným řidičem, se kterým jsme se o svůj život už nebáli. Celou cestu jsme si zpívali a náš
norský řidič byl velice dojat. Když jsme vystoupili z mikrobusu, se slzami v očích nás chválil.
Unaveni a plni nových zážitků a zkušeností jsme se odebrali do svých pokojů a byli jsme rádi, že
se z nás nestala potrava divé zvěře.
Markéta Lejsalová, Eva Pospíšilová, Tereza Oliveriusová, studentky 3. B

Domů se nám jelo mnohem lépe. Taky nám přišlo, že je cesta kratší anebo autobus rychlejší.
Tentokrát jsme z trajektu měli zážitky. Protože jsme pluli přes poledne a bylo krásné slunné
počasí, mohli jsme se opalovat, fotit nebo se jen tak kochat pohledem na širé moře. Velice mě
zaujaly malé i velké lodě, které nás míjely.
Autobus se vylodil z trajektu a pokračoval cestou Německem. Do České republiky jsme dorazili
v pondělí.
V Norsku bylo moc pěkně, cestu jsme přežili, ale „Všude dobře, doma nejlíp!“ =)
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Zdeňka Vaňousová, studentka 3. B

19. 5. 2008, pondělí
Zase doma!
Článek z příspěvků studentek sestavila a doplnila komentářem Mgr. Radmila Janoušková, koordinátorka projektu.

Podpora Pardubického kraje
V roce 2007 si SZeŠ podala žádost o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Pardubického kraje pro
rok 2008 v rámci výměnné spolupráce české školy se školou obdobného typu v zemích EU. Šlo
o grant na jazykový projekt ve spolupráci s norskou zemědělskou školou s názvem Co skrývají
a tají naše lesy. Žádost byla schválena a naše škola obdržela od Pardubického kraje finanční
příspěvek ve výši 80 000 Kč, který tak výrazně napomohl pokrýt chybějící prostředky na
výměnný pobyt našich studentů. Za poskytnutý grant velice děkujeme.
Mgr. Radmila Janoušková
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Na počátku tohoto školního roku založila skupina studentek prvního ročníku SZeŠ Lanškroun
dívčí klub pod názvem Alter Ego  Sibyla. Velkou inspirací pro jeho vznik byl obdobný klub
Dívka ve Švédsku, se kterým děvčata navázala kontakt a ráda by s ním spolupracovala i na
mezinárodní úrovni.
Studentky se rozhodly požádat o finanční grant z programu Evropské unie Mládež v akci
a vypracovaly projekt, který má přispět k posílení sebevědomí dívek a mladých žen, jejich
vůdčích a organizačních schopností, zlepšit jejich povědomí o ženských právech a genderových
stereotypech a připravit je k budoucí profesionální realizaci v povolání.
Záměrem projektu Rok se Sibylou je využit
zkušeností klubu v aktivitách, které by děvčata
ráda uspořádala během jednoho roku nejen pro
mladé lidi, ale i pro ostatní veřejnost od MŠ až
po seniory. Akce budou probíhat v podobě
odborných přednášek a konzultací, ale budou
také inspirací toho, že volný čas lze trávit
i jinak než jsme zvyklí (výstava ručních prací,

vánočních dekorací, koncert, recitační soutěž
apod.). Týmová práce bude dobrou průpravou
a prověřením organizačních schopností dívek,
jejich tolerance, zodpovědnosti. Získání
cenných a praktických zkušenosti při pořádání
zábavných akcí pro děti i dospělé např.
Sibyliny pohádky pro děti, koncert pro seniory,
dětský karneval, módní přehlídka, Mikulášská
nadílka apod. posílí jejich sebevědomí, naučí je
asertivnímu chování a samostatnosti. Studentky
by tak chtěly vytvořit kladný příklad pro své
vrstevníky.
Každá činnost plní rozdílný cíl a bude
uskutečněna jinou formou, např. přednášky na
téma mladí lidé a závislost na návykových
látkách, anorexie, problémy přistěhovalců,
mladí lidé v EU a jejích schopnost stát se
Evropany se zdravým sebevědomím.
Studentky pro vás také připravují velkou
recitační a hudební soutěž, která bude jak
v českém, tak v cizím jazyce. Osloví především
mladou populaci středních škol našeho regionu. V dnešní době, kdy recitace a četba není
v popředí zájmu mládeže, mohou děvčata upozornit na krásu umění, které člověka nejen
vzdělává, ale i obohacuje a může se stát součástí našeho volného času.
Příští rok nás čeká spousta práce, ale dívčí klub Alter Ego – Sibyla, včetně chlapecké menšiny,
1. C, se moc těší na vaši účast v plánovaných akcích.
Mgr. Radmila Janoušková (třídní učitelka)
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Začátek školního roku 2007/2008 měl pro skupinu studentů SZeŠ Lanškroun poněkud odlišný
ráz. Čtrnáct z nich se totiž chystalo vycestovat za hranice všedních dnů – doslova. Partnerská
škola v bavorském městě Schweinfurt – SRN
pro ně připravila osmidenní pobyt, ve kterém se
skutečně nenudili. Jedenáct dívek a tři chlapci
z 2. A a 3. A, všichni studenti oboru
Agropodnikání – chov koní a jezdectví
a zemědělský provoz, byli hosty v rodinách
soukromých zemědělců. Společně pracovali na
jejich farmách a měli možnost nahlédnout „pod
pokličku“ běžného života německého venkova.

Spolupráce právě s touto školou má již
dlouhou tradici. Pro české studenty je
neocenitelnou možností ke zlepšení slovní
zásoby a rozvoji odborných dovedností.
Do Německa jsme se dopravili vlakem,
dvakrát jsme přestupovali, souhra mezi námi
byla nutností, po příjezdu jsme se rozdělili do
dvojic, které si naši hostitelé rozvezli na
jednotlivé farmy vzdálené i několik desítek
kilometrů. Čekala nás práce ve stájích i na poli.
Obdivovali jsme zemědělskou techniku –
automatický sběrač hroznů vinné révy, traktory
značky Fend a jiné, u nás ne zcela běžné, stroje.
Zúčastnili jsme se také zajímavého výletu.
V lokalitě Kreuth je největší jezdecká hala.

Trénují zde špičky ve svém oboru. Svého koně
i trenéra zde má olympijská vítězka Bettina
Heu. Při prohlídce školy a při účasti na výuce
jsme si uvědomili, jak velkou pozornost klade
bavorská vláda na vzdělání. Vybavenost
učeben, školní pomůcky, odborné pracovny na
nás silně zapůsobily.
Po návratu domů nám kromě krásných vzpomínek vyvstala nutnost učení se cizímu jazyku,
k „biflování“ slovíček už máme jiný přístup než dřív. Příjemné vzpomínky vyvolává také velké
množství fotografií, které jsme prezentovali na Dnu otevřených dveří SZeŠ. Připravujeme
besedu, o své dojmy se rádi podělíme.
Studenti 2. A a 3. A a Mgr. Drahuše Tkačíková

107

Výroční zpráva SZeŠ Lanškroun 2007/2008

SPOLUPRÁCE POKRAČUJ E !

NOVÉ PŘÁTELSTVÍ NAVÁZÁNO

Výroční zpráva SZeŠ Lanškroun 2007/2008

Poznávat dosud neznámé, sbírat zkušenosti a spojit teorii s praxí je cílem všech výměnných
spoluprací. Zjištění, že se dorozumím, že dokážu sobě i druhým, co vše umím, přispívá
k dobrému pocitu a motivuje pro další výkon.
Dovednosti, které naši studenti již tradičně předvádějí na odborné praxi v bavorském
Schweinfurtu, to jednoznačně potvrzují. Letos se nám povedlo něco, co lze bez nadsázky označit
jako „husarský kousek“. Po delší elektronické komunikaci jsme rádi přijali pozvání pana ředitele
Clemense Grundlera do Berufschule „MünchenLand“ v hlavním městě Bavorska Mnichově.
Zástupce ředitele Ing. Coufal, Ing. Račanský a já jsme 9.  10. 6. 2008 jednali a prohlíželi si
možnosti, které má německé odborné školství. Jsou víc než dobré. Areál Riem, který má škola
k dispozici pro výuku jezdectví, je vybaven mimo jiné i veterinární klinikou. Tato státní škola je
dle vyjádření pana ředitele Grundlera malá, má jen 320 studentů a vyučují se zde tři obory:
domácí nauky, zemědělský provoz a jezdectví.
Jednání v Mnichově bylo úspěšné. Skupina našich studentů bude mít již v září 2008 možnost
vykonat zde odbornou praxi a na jaře roku 2009 uvítáme německé studenty na oplátku v naší
škole.
Mgr. Drahuše Tkačíková

R ECIPROČNÍ NÁVŠTĚVA Z K EŽMAROKU

V termínu od 4. 11. do 9. 11. 2007 nás navštívili studenti z naší partnerské školy v Kežmaroku.
Mimo jiné aktivity spojené s činností ve škole a v jezdeckém oddíle jsme ve středu 7. 11.
absolvovali výlet do Litomyšle. Prohlédli jsme si litomyšlský zámek s jeho zahradami a poté
i samostatné město se svými památkami. Po obědě jsme vyrazili na návštěvu jezdeckého areálu
v Suché u Litomyšle, kde se nás ujal pan Skřivan (majitel stáje). Pan Skřivan nás provedl celým
areálem. Měli jsme možnost vidět nově vybudovanou jízdárnu, ustájení koní. Největší dojem
však na naše partnerské studenty udělal výběh s hříbaty, kde jsme strávili nejdelší část naší
prohlídky. Dle kladných ohlasů a reakcí studentů i paní učitelky z Kežmaroku doufám, že se
výlet zdařil a přinesl našim slovenským přátelům příjemné chvíle strávené v našem regionu.
Bohdan Melnyk
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Ve dnech 8. až 14. 6. 2008 se uskutečnil zahraniční pobyt našich studentů na Slovensku.
Hlavním důvodem pozvání k návštěvě partnerské Střední odborné školy v Kežmaroku byla účast
v mezinárodní soutěži středních škol – Studentský evropský čtyřboj. Nedělní pětihodinová cesta
vlakem z České Třebové do stanice Poprad – Tatry nám docela utekla díky panující velice veselé
náladě. V Popradu na nás již čekala paní Ing. Olga Benčová, která se o nás starala po celý náš
pobyt. Tato střední škola nemá vlastní domov mládeže, proto jsme byli ubytováni přímo ve škole
v zcela nově zrekonstruovaném bytě.
Druhý den ráno jsme si prohlédli veškeré prostory zdejší střední školy, odborné učebny,
kmenové třídy, tělocvičnu i Internetovou čajovnu. Při procházení jednotlivými třídami jsme byli
představeni skoro všem pedagogům a žákům, ale i dalším zaměstnancům školy. Pocit menšího
zklamání v nás navodila skutečnost, že škola nedisponuje vlastním školním hospodářstvím.
Jen tzv. drobnochovem, kde chovají několik plemen králíků, drůbeže a především holubů,
z velkých hospodářských zvířat mají dvě kozy. Největší pýchou školy je jejich vlastní kůň
jménem Casio. V odpoledních hodinách nás studenti třetího ročníku studijního zaměření
Agroturistika provedli po historickém centru města Kežmarok. Návštěvu města jsme ukončili
prohlídkou jeho dominanty  Kežmarského hradu. Tento původně gotický hrad přestavěný
v renesanční sídlo dnes slouží jako městské museum.
V úterý byla organizovaná celodenní odborná exkurze pro studenty druhých ročníků SOŠ do
Banské Bystrice. Již v průběhu cesty i po celý den se o příjemnou přátelskou atmosféru mezi
našimi a slovenskými studenty snažil kežmarský pedagog pan Ing. Jaroslav Bukovina.
V Památníku Slovenského národního povstání v Banské Bystrici jsme absolvovali asi hodinovou
prohlídku stálé expozice: Slovensko v protifašistickém hnutí odporu Evropy 1939  1945. Po
obědě si pak mohli studenti prohlédnout náměstí SNP, náměstí Š. Moyzesa a přilehlé uličky,
a využít tak volný čas k nákupu suvenýrů.
Velice náročný výlet do Vysokých Tater nás
čekal ve středu. Naším vysokohorským
průvodcem byl osobně ředitel SOŠ pan RNDr.
Daniel Dudzik. I přes časný ranní start se
původní záměr, dojít pěšky až na Téryho chatu,
neuskutečnil. Nejen pro ty, co přiznali, že na
naší nejvyšší hoře Sněžce byli lanovou dráhou,
byl výstup na Skalnaté pleso do výšky
1751 m.n.m.
životním
úspěchem.
Ze
Skalnatého
plesa
jsme
sestupovali
k Zamskovského chatě, kde se řešilo velké
dilema, zda pokračovat na Téryho chatu, nebo
jít pomalu směrem do Starého Smokovce. Právě
obava z možné nepřízně počasí a rychleného nástupu případné polední bouřky rozhodla o druhé
variantě cesty. Postupovali jsme kolem vodopádů u Studeného potoka, kolem Rainerovy chaty 
nejstarší chaty ve Vysokých Tatrách, přes středisko Hrebienok do Starého Smokovce k zastávce
veřejné dopravy. Bouřka přišla, pro nás naštěstí až v pozdních odpoledních hodinách, kdy jsme
již byli zpátky ve škole.
Již zmíněná mezinárodní soutěž se konala od čtvrtka. V tomto roce byla tématicky zaměřená na
osobnosti a památky kulturního života a historického vývoje dané země. Mezitím, co naši
studenti jeli na malý odpolední výlet do Popradu, přijely jednotlivé soutěžící týmy z Polska
(Zespól Szkól Nr.1 im. J. St. Cezaka Zgierz) a Maďarska (Lippai J. Szkiszi Nyíregyháza).
Bohužel z důvodu národních voleb nedorazilo družstvo Rumunů. Každá země měla sestaveno
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jedno tříčlenné družstvo a vlastní soutěž se skládala z čtyř disciplín. Naši studenti z třídy 2. A ve
složení Petra Moravcová, Žaneta Svatošová, Aneta Venclová, Jan Kovář a Michal Školník se
v průběhu soutěže pečlivě střídali, aby počet tří byl stále zachován. Hned ve čtvrtek se konalo
první kolo soutěže a to vlastní „Prezentace“ v anglickém jazyce. Zde studenti měli pomocí
počítačového
programu
PowerPoint
a mluveného slova představit
ostatním
účastníkům soutěže významné historické
osobnosti a památky své země či určitého
města. V této disciplíně byli bezkonkurenčně
nejlepší slovenští studenti, kteří tuto prezentaci
pojali jako hranou scénku a veškerý text znali
zpaměti. Druhý den následovaly zbylé tři části
soutěže  a to test „Kdo je kdo?“ Pomocí
internetu měli studenti vyhledat dle zadaných
iniciál a letopočtů konkrétní historicky
významné osoby. Následovalo třetí kolo, ve
kterém byly hlavními kritérii rychlost
a šikovnost. Družstva musela absolvovat pět dílčích závodů jako: Trojnohý běh, Chaplinova
chůze, Popelka, Běh s míčkem na lžíci a GPS navigace. Náplní posledního kola s názvem
„Kreativní hodinka“ bylo vytvoření vlastního návrhu pro Euro minci a Euro bankovku. Pak
následovalo závěrečné zhodnocení soutěže, které nás všechny mile překvapilo. Jednotlivé
disciplíny byly hodnoceny zvlášť, kdy družstvo naší zemědělské školy získalo jedno první místo,
dvě druhá a jedno třetí. V celkovém hodnocení jsme obsadili krásné druhé místo (o pouhých
6 bodů za družstvem domácí Střední odborné školy Kežmarok).
Poslední den našeho pobytu jsme absolvovali asi 14 km dlouhou plavbu („splav“) po řece
Dunajec krajem zvaný Pieniny. Plavba se uskutečňuje na speciálních dřevěných vorech „pltích“.
Oblast Pienin je velice vyhledávanou turistickou atrakcí a řeka Dunajec v délce necelých 20 km
tvoří slovenskopolskou státní hranici. Plavba se přibližně o hodinu protáhla, a tak jsme se
dostali do velice nepříjemného časové presu. Po šíleně hektickém obědě, krátkém rozloučení
a s menší okružní jízdou po dvouproudovém kruhovém
objezdu jsme konečně dorazili do Popradu na vlakové
nádraží. Přijeli jsme včas. Hurá! Radovali jsme se však
předčasně. Bohužel náš rychlík nabral ještě ve stanici 20
minut zpoždění. I přes prosby u průvodčích na nás expres,
na který jsme měli v Žilině přesedat, nepočkal. Tato nemilá
skutečnost způsobila naši nemalou rozladěnost, protože se
tak náš předpokládaný příjezd zpátky do České Třebové
o tři hodiny posunul. Přesto věřím, že taková nepříjemná
zkušenost s železniční dopravou neodradí naše studenty,
aby příští rok vyjeli na Slovensko zase. A znovu tak
reprezentovali naši školu ve „čtyřboji“ tentokráte na
připravované téma: Dojení krav a záněty mléčné žlázy.
Veliký dík patří všem, kteří se o nás po celý náš pobyt moc
hezky starali, a to především panu řediteli školy RNDr.
Danielu Dudzikovi, jeho zástupci Mgr. Jánu Angeloviči
a Ing. Olze Benčové. Výměnný pobyt by se asi jen těžko
uskutečnil bez výrazné finanční podpory Města Lanškroun, partnera Kežmaroku. Samozřejmě
děkuji také studentům 2.A, kteří přistupovali k reprezentaci naší školy velice svědomitě
a pečlivě. Již dnes se můžeme těšit na slovenské studenty, kteří k nám do Lanškrouna přijedou
během letošního podzimu.
Ing. Darie Kotyzová
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M EZINÁRODNÍ J AZYKOVÝ PROJ EKT SZ E Š L ANŠKROUN

Z rozhodnutí Odborné poroty NAEP Praha ze dne 8. července 2008 byl náš mezinárodní projekt
Hudba a tradice v Evropě vybrán k ocenění Evropskou jazykovou cenou Label 2008. Jednalo se
o velmi zdařilou spolupráci mezi SZeŠ
Lanškroun a portugalskou Escola Proffisional
Atlantico z Funchalu na kouzelné Madeiře.
Studenti pod vedením pana Michala Holase
společně nahrávali CD s českými koledami
a portugalskými lidovými písněmi. Jejich
práce byla završena poznáváním krás
partnerských zemí a účastí na karnevalu ve
Funchalu, kde získali první cenu za nejlepší
mezinárodní tým.
Slavnostní vyhlášení oceněných projektů
a udílení jazykové ceny Label se bude konat
u příležitosti Evropského dne jazyků 26. září
2008 v prostorách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR. O průběhu této pro nás
velice významné události budeme informovat v podzimním vydání Listů Lanškrounska.
Mgr. Radmila Janoušková
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I NTERNATIONALES SPRACHPROJ EKT SZ E Š L ANŠKROUN
FEIERT GROßEN E RFOLG

Unser internationales Projekt Musik und Sitten in Europa wurde zur Auszeichnung im Rahmen
des Europäischen Sprachpreises Label 2008 von dem Schöffengericht NAEP Prag ausgewählt.
Es handlete sich um sehr gelungene Zusammenarbeit zwischen SZeŠ Lanškroun und der
portugiesischen Schule Escola Proffisional Atlantico aus Funchal auf der wundervollen Insel
Madeira. Die Schüler nahmen unter der Führung von Herrn Michal Holas eine CD mit
tschechischen und portugiesischen Volksliedern auf. Ihre Arbeit erreichte den Höhenpunkt beim
Kennenlernen von Naturschönheiten beider Partnerländer und bei der Teilnahme am Karneval in
Funchal, wo sie den ersten Preis für das beste internationale Team gewannen.
Festliche Siegerehrung von den ausgezeichneten Projekten und Übergabe vom Sprachpreis Label
werden am 26. September 2008 zur Gelegenheit des Europäischen Tag der Sprachen im
Ministerium für Schulwesen, Jugend und Sport stattfinden.
Mag. Radmila Janoušková

T HE INTERNATIONAL PROJ ECT OF SZ E S L ANSKROUN
GAINS A GREAT SUCCESS

The Professional Jury of NAEP Prague decided on the basis of determination given on 8th July
2008 to choose our international project Music and Tradition in Europe to be awarded by
European language prize Label 2008. The project dealt with very successful cooperation between
the SZeS of Lanskroun and the Portugal Escola Proffisional Atlantico of Funchal from beautiful
Madeira Island. Both Czech and Portugal students (under Michal Holas supervision) recorded a
CD with Czech carols and Portugal folk songs. Their work was crowned by seeing beauties of
both partner countries and the students’ participation in Funchal carnival, where they won the
first prize as the best international team.
The ceremonial announcement of award  winning projects and awarding by prestigious
language prize Label is going to be hold in the Ministry of Education on 26th September 2008 on
the occasion of European Language Day.
Mgr. Radmila Janoušková
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ve školním roce 1999/2000 jsme navázali kontakt s italskou zemědělskou školou
v Montombraro, nedaleko města Bologna. Výměna 25 studentů se uskutečnila v rámci
projektu „Evropa náš domov“ v rámci Socrates – Lingea. Cílem projektu bylo porovnat
zemědělské podmínky u nás a v Itálii (podnebí, složení půdy atd.). Výsledkem byla
publikace zaměřená na tradiční zemědělské produkty obou zemí a to v češtině a angličtině se
slovníčkem základních výrazů.V Itálii získala škola kontakty na portugalskou zemědělskou
školu v Runě u Tores Vedras a francouzskou školu ve Villefranche de Rouegue.
v roce 2001/2002 se uskutečnil v rámci programu Mládež pro Evropu multilaterální projekt
„Cítíme se Evropany“, kterého se zúčastnilo deset studentů z Portugalska, Itálie, Francie
a Česka. Studenti pobyli v České republice deset dní a pracovali na publikaci, ve které
shrnuli své dojmy ze společného pobytu.
na rok 2002/2003 proběhl v rámci téhož programu seminář pro pracovníky s mládeží.
Zúčastnilo se ho 25 pedagogů z několika evropských zemí (Itálie, Irsko, Velká Británie,
Německo, Holandsko, Bulharsko a Španělsko). Pedagogové si vyměnili zkušenosti, navázali
mezi sebou kontakty a samozřejmě položili základ budoucí spolupráci.
hned v dalším školním roce 2003/2004 jsme již pracovali na výměně 17 studentů mezi naší
školou a soukromou střední zemědělskou školou v Runě z Portugalska v rámci projektu
podpořeného Pardubickým krajem. Portugalští studenti byli u nás ubytováni v rodinách, kde
navázali nová přátelství s našimi studenty a prolomili jazykovou bariéru při každodenní
konverzaci v angličtině. V Portugalsku byli naši studenti ubytováni na internátě školy.
na školní rok 2004/2005 jsme měli vypracován další projekt. Tentokrát v rámci programu
SocratesComenius  Partnerství škol. Jednalo se o jazykový projekt s názvem „Hudba
a tradice v Evropě“. Partnerem byla portugalská škola z Madeiry. Cílem projektu bylo nahrát
CD lidových písní a vánočních koled doplněné dvojjazyčným zpěvníčkem.
v září 2004 došlo k výměnné praxi mezi bavorským zemědělským spolkem Junge Landwirte
– Main – Rhön a studenty naší školy. Projekt Sdružení kamarádek koní (Mládež) s názvem
„V sedle za porozuměním“ tuto pravidelnou výměnu odstartoval.
pro rok 2005/2006 jsme připravili pracovní stáž 17 studentů ve Slovinsku v rámci programu
Leonardo da Vinci – mobility studentů. Projekt se jmenoval „Zemědělství je mým
koníčkem“. Studenti strávili tři týdny v partnerské škole – Kmetijska Šola GRM v Novom
Meste, kde pracovali na školní farmě. V tomto školním roce k nám přijeli také slovinští
studenti. Za vykonanou praxi obdrželi všichni studenti tzv. Europas.
podzim roku 2006 jsme zaměřili na kulturu. Na jaře pomohla uskutečnit reciproční výměnu
našich 36 studentů se studenty gymnázia v dánském Ronde. Na podzim pozvala dánskou
divadelní skupinu z Kodaně, která pro lanškrounské školy vystoupila s divadelní hrou ze
života H. Ch. Andersena a hrou Jak je důležité míti Filipa od Oscara Wilda.
ve školním roce 2006/2007 jsme pracovali na jazykovém projektu „Dva slovanské jazyky
v evropském společenství“ v rámci programu Socrates Comenius  Partnerství škol. Naši
a bulharští studenti střední školy školy Dimitri Taleva z Dobriče vytvořili trojjazyčný
obrázkový slovník v tištěné i elektronické podobě, který je určen k výuce češtiny, bulharštiny
i angličtiny. Dále se studenti zabývali národními tradicemi obou zemí (Vánoce, Velikonoce),
poznávali kulturu partnerské země. I tyto tradice zpracovali v anglické brožuře a albumu.
ve školním roce 2006/2007 pobyt u severomořského Hamburku – v rámci projektu Česko –
německé zvyky a tradice, na který jsme dostali grant od Česko  německého fondu
budoucnosti (spolupráce se Státní obchodní školou a s Hospodářským gymnáziem
Hamburk)Společné zkoumání předvádění zvyků a tradic – shrnuto v česko – německém
almanachu, který doplňovala videonahrávka; součástí byla návštěva památek severního
Německa
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K AŽDÝ ROK ALESPOŇ J EDEN PROJ EKT

školní rok 2007/2008 byl opět pracovním. Škole byl schválen jazykový projekt Comenius –
Partnerství škol s názvem „Co ukrývají a tají naše lesy“. Spolupracující školou je norská
škola ve Skjetleinu u města Trondheim. Naplánováno je poznávání flóry a fauny českých
a norských lesů, vytvoření atlasu zvířat a herbáře rostlin v elektronické podobě. Projekt
dosud trvá.
v roce 2007 oslovil hlavní organizátorku anglickojazyčných projektů, Mgr. Radmilu
Janouškovou zástupce MěÚ Lanškroun, aby zastupovala naši školu v projektu „IDEA –
Mezikulturní dialog a role středních škol v Evropě“.
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Mgr. Lenka Tejklová

Z AHRANIČNÍ PRAXE V NĚMECKY MLUVÍCÍCH ZEMÍCH

květen 1999  Rakousko – Landwirtschaftliche Fachschule Edelhof
červen 2002  SRN – Berufschule III. Schweinfurt
V rámci německy mluvících zemí jsme ve školním roce 2003/2004 navštívili naši
partnerskou školu v rakouském Edelhofu. 13 studentek tak mělo možnost recipročně
poznat systém rakouského vzdělávání a samozřejmě učební plány a obory
Landwirtschaftliche Fachund Berufsschule (Zemědělské odborné a učňovské školy)
Dolního Rakouska. Nechybělo ani poznání praktického vyučování a krásného blízkého
okolí školy s hradem Rappottenstein

2004  Znovu na návštěvě rakouské školy v Edelhofu, tentokrát na Dni otevřených dveří
– jenom se třemi učiteli. Rakušané tento den zaměřili především na prezentaci
jednotlivých oborů a dovedností svých studentů a učňů. Obdivovali jsme krásnou
dřevěnou jízdárnu, přehlídku koňské třídy v parkurovém jezdectví i výstavu starých
traktorů a aut.

září 2005  SRN Berufschule III Schweinfurt
březen 2006 – studenti ze SRN u nás
září 2006  SRN Berufschule III Schweinfurt
březen 2007 – studenti ze SRN u nás
září 2007  SRN Berufschule III Schweinfurt
červen 2008: přípravná návštěva v SRN – Landwirtschaftliche Berufschule München
září 2008  odborná praxe na pracovištích této partnerské školy v Mnichově
Těchto výměnných pobytů se účastnili žáci oboru Agropodnikání, bydleli v hostitelských
rodinách, kde vykonávali zemědělské činnost pod odborným dohledem.
Mgr. Drahuše Tkačíková, Mgr. Martina Tomková
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In den Jahren 20002007 verwirklichte man einige interessante internationale Programme, bei
denen unsere Schule die Zusammenarbeit mit Fachinstituten in Italien, Frankreich, Deutschland,
Dänemark, Portugal anknüpfte. Die Zusammenarbeit verlief auch mit slawischen Ländern der
Europäischen Union – der traditionelle Partner ist die slowakische Schule in Kežmarok, unsere
Schüler verarbeiteten Projekte mit ihren slowenischen Freunden oder jungen Bulgaren aus der
Stadt Dobrich (es liegt in der Nähe vom bekannten Ort Varna). Sehr interessante Erfahrung war
die Zusammenarbeit unserer Schüler im Jahre 2004/2005 mit exotischen Altersgenossen aus der
portugiesischen Insel Madeira. Der Hauptsinn dieser Projekte ist die Vertiefung von Englisch
bzw. Deutschkenntnissen, Kennenlernen der neuen Länder, anderen Arbeits und Kultursitten
und Traditionen, Sehenswürdigkeiten und Naturschönheiten der fremden Staaten. Das konkrete
Ergebnis der gegenseitigen Zusammenarbeit sind von den Schülern geschaffene mehrsprachige
Almanache, Wörterbücher, demonstrative Präsentationen (z.B. Volkssitten der bestimmten
Länder); konkret nahmen die Schüler das Album von den tschechischen und protugiesischen
Volksliedern in den Stegreifbedingungen in der Partnerschaft mit jungen Leuten aus Madeira
auf. Dieses Projekt feierte einen großen Erfolg, als es im Juli 2008 zur Auszeichnung von dem
Europäischen Sprachpreis Label 2008 ausgewählt wurde.
Rege internationale Zusammenarbeit verlief auch in den Herbst und Frühlingsmonaten des
vorigen Schuljahrs. Anfangs September 2007 reiste eine Gruppe von 14 Schülern aus den
zweiten und dritten Klassen für Erwerbung der neuen Erkenntnisse in die bayrische Stadt
Schweinfurt ab. Hier lernten die Schüler des Fachbereiches Agrounternehmen – Pferdezucht und
Reiten Unterricht an der Partnerberufsschule III und auch Sehenswürdigkeiten Bayerns kennen.
Sie arbeiteten mit ihren deutschen Freunden auf Privathöfen und bekamen so eine Möglichkeit,
moderne landwirtschaftliche Technik kennen zu lernen. Der Höhenpunkt des Besuches stellte die
Besichtigung vom Reitzentrum in der Stadt Kreuth dar, wo die besten Reiter Deutschlands ihre
Pferde auf Spitzenleistungen vorbereiten, u. a. auch die Olympiasiegerin Bettina Heu.
Nach dem Abitur verwirklichte man Arbeitstreffen von Vertretern unserer Schule und
Berufsschule MünchenLand (landwirtschaftliche Schule u. a. mit Reitunterricht und
Veterinärwesen) in der bayrischen Stadt München. Das Treffen war erfolgreich, man stellte dort
Bedingungen vom gegenseitigen Schüleraustausch in die nächsten Jahren. Der erste Austausch
wird schon im September 2008 realisiert, wann eine Gruppe der jungen Landwirten das
Fachpraktikum in Deutschland absolviert. Im Frühling 2009 begrüßen wir deutsche Freunde in
Lanškroun.
Im Schuljahr gab es auch Projekte für Englischlernenden. Im Herbst 2007 wurde unsere Schule
ins Projekt IDEA eingegliedert – Interkultureller Dialog und Rolle der Mittelschulen in Europa.
Nach dem Einleitungstreffen in Italien nahmen wir am 12. – 14. 2008 an der internationalen
Konferenz in Lanškroun teil. Bei dieser Gelegenheit begrüßten wir in unserer Schule Vertreter
von acht Schulen und Städten aus Italien, Polen und Tschechien. Die Schüler bereiteten unseren
lieben Gästen Programm mit Exhibition von traditionellen Reitdisziplinen und
Kulturvorstellung. Ein Bestandteil bildete auch die Schulbesichtigung – die Gästen sahen sich
Unterricht, spezielle Klassenzimmer, Fitnessraum und Bücherei an.
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Landwirtschaftliche Fachschule gewann vor allem nach dem Jahre 2000 bestimmte regionale
Berühmtheit dank der Realisierung internationaler Schülerprojekte. Anfänge der transnationalen
Beziehungen reichen bis in die erste Hälfte der 90er Jahre des 20. Jahrhunderts, wann die
Partnerschaft mit der Schule des ähnlichen Typs im österreichischen Zwettl angeknüpft wurde.
Besuche, die mit dem Austausch der Erkenntnisse und Erfahrungen verbunden sind, verlaufen
mehrmals im Jahr auf dem Niveau der Schulleitung oder Schüler.
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Englische Sprache ist die Hauptkommunikationssprache im Projekt Was verbergen und
verheimlichen unsere Wälder, das in den Jahren 20072009 verläuft und ist auf Zusammenarbeit
zwischen unserer Schule und der ähnlichen Fachschule in der norwegischen Stadt Skjetlein
gerichtet. Es wurde finanziell auch vom Bezirk Pardubice unterstützt. Im Herbst 2007 wurde
intensive elektronische Kommunikatin zwischen Schulen angeknüpft, im Januar 2008 wurde
Partnertreffen in Skjetlein verwirklicht und anfangs Mai kamen norwegische Lehrer nach
Lanškroun. Bei diesen Treffen lernten Lehrer die Gegend kennen, in der ihre Schüler leben
werden, es wurden auch Finalprodukte vereinbart – Herbarien und Tieratlasse. Die werden mit
der Zusammenarbeit von Lehrern für Biologie und Forstwesen entstehen. Der erste
Schüleraustausch verlief in der zweiten Hälfte Mai 2008, wann 21 tschechische Schüler mit zwei
Lehrern Schönheiten und Geheimnisse der norwegischen Natur kennen lernten. Der Aufenthalt
wurde vor allem auf Sammlung von Materialien für Atlasse gezielt (Forschung der Biotope vom
Wald und von der Tundra, Fischfang, Überleben im nordländischen Wald). Junge Tschechen
hatten auch Gelegenheit, kulturelle und historische Sehenswürdigkeiten Norwegens kennen zu
lernen. Ihre im Tagebuch notierten Eindrücke veröffentlichten sie nach der Rückkehr in der
Regionalzeitung. Im Winter 2008/2009 planen wir auch Seminare für breite Öffentlichkeit. Der
zweite Teil des Programms verwiklicht man im September 2008. In den Herbstwochen begrüßen
wir unsere norwegischen Freunde in Lanškroun, wir machen mit ihnen Exkursionen in die
Wälder in der Umgebung, im Adlergebirge und Altvatergebirge. Definitive Verarbeitung aller
Daten verläuft während des Schuljahres 2008/2009. Beide Seiten werden mittels der
elektronischen Kommunikation in Verbindung stehen.
Anfangs Juni 2008 wurde die Zusammenarbeit mit der landwirtschaftlichen Schule in der
slowakischen Stadt Kežmarok weiterentwickelt. Eine Gruppe unserer Schüler vertritt uns beim
internationalen Wettbewerb der Mittelschulen – Der europäische Schülervierwettkampf.
Der Wettbewerb wurde auf der englischen Präsentation der Mutterländer gegründet (im
Programm PowerPoint in der Kombination mit dem gesprochenen Wort). Es wurde auch in den
Wissens und Geschicklichkeitsdisziplinen wetteifert. Auch heuer zeigten sich unsere Schüler
erfolgreich in der Konkurrenz der Schulen aus der Slowakei, Ungarn und Polen und gewannen
den herrlichen zweiten Platz. Slowakische Freunde bereiteten für uns unvergessliche Exkursion
in die Hohe Tatra oder Schifffahrt auf dem berühmten Fluss Dunajec vor. Diesen interessanten
Besuch erwirdern wir ihnen im Herbst 2008, wann eine Schülergruppe aus Kežmarok zu uns
kommt.
Der Artikel war nur bestimmter Versuch der Rekapitulation vom internationalen
Schüleraustausch im Jahre 2007/2008. Das Kennenlernen unserer Nachbarländer verlief auch im
Rahmen der zweitägligen Exkursionen. Einige von ihnen möchte ich erwähnen 
Fachexkursionen in der slowakischen Stadt Topolčianky, Besuch der österreichischen Hauptstadt
Wien oder Vorführung der landwirtschaftlichen Schulen in der ungarischen Stadt Nyíregyház.
Zu interessanten Aktionen gehört bestimmt der deutsche Sprachwettbewerb der Mittelschulen
Deutsch lernen macht Spaß, der schon das vierte Jahr an unserer Schule verläuft (heuer sogar mit
der internatinalen Teilnahme).
Internationale Projekte wurden vor allem finanziell mittels des EUProgramms
Sokrates/Comenius – heute NAEP Prag – und des Bezirks Pardubice finanziert. Bedanken gehört
auch der Leitung der landwirtschaftlichen Schule für Unterstützung und allen Pädagogen, die
sich an den internationalen Programmen beteiligten, hauptsächlich wichtigen Gestalter – Mag.
Radmila Janoušková (Zusammenarbeit mit Polen, Norwegern und Italienern), Mag. Lenka
Tejkalová (Zusammenarbeit mit Norwegern), Mag. Drahuše Takčíková (Zusammenarbeit mit
bayrischen Schülern), Mag. Martina Tomková (Beteiligung am deutschen Wettbewerb und an
Sprachexkursionen) und Dipl.Ing. Darie Kotyzová (internationaler Wettbewerb in Kežmarok).
Ohne ihre Ausdauer, maximale Interessiertheit für gegebene Sache und zuletzt dank ihrer
Konsequenz würde kein von den genannten internationalen Projekten verwirklicht werden.
Nach den Materialien mit der gütigen Erlaubnis von den obengenannten Pädagogen verarbeitete
Mag. Pavel Studený
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From 2000 to 2007 there were several interesting programmes in which our school gradually
entered into the cooperation with some vocational schools in Italy, France, Germany, Denmark
and Portugal. There was also cooperation with Slavonic countries of EU – a traditional partner is
a Slovakian school in Kezmarok; our students made projects with Slovenian partners or young
Bulgarians from the town of Dobrich (it lies near the famous Varna resort). Our students’
cooperation with their exotic coevals from a Portugal island of Madeira was a very interesting
experience in 2007/2008. The main aim of these projects is improving of English or German,
discovering of new countries, different working and cultural customs or traditions; last but not
least the visiting of historical sights and natural beauties in foreign countries is also an important
part of the projects. During the project periods students made for example multilingual
collections, dictionaries, illustrative presentations (e.g. national traditions) which are the concrete
results of the reciprocal cooperation. In the case of partnership with students from Madeira
young people even recorded an album with Czech and Portuguese folk songs in really
improvised conditions. In July 2008 this project was chosen to be awarded an European language
prize Label and gained a great success.
Brisk international activities also continued in the autumn and spring time. At the beginning of
September 2007 the group of 14 students from the second and third classes set off to know
Bavarian town of Schweinfurt. The students of AgroEnterprise branch (horse breeding and
horse riding) had the opportunity to know the way of schooling in Berufschule III and to see
places of interest in Bavaria. Last but not least they worked in several private farms with their
German friends and they also got the chance to acquaint with modern agricultural equipment.
Visiting of horse riding centre in the town of Kreuth where horses are trained to win the highest
awards by the best German horse riders (including top Olympic medallist Bettina Heu), was
a big highlight of this trip.
After the graduation period finishing a working meeting of our school representatives and
Berufschule Munich – Land (agricultural school specialized also in branches of horse riding and
veterinary) took place in Bavarian Munich. The meeting was successful and future conditions of
future student exchanges were set there. The first one is going to be realized in September 2008
when a group of young farmers will have practice classes in Germany. In spring 2009 German
friends will be welcome to Lanskroun.
Also projects with English as a working language were successful during this school year. In the
autumn 2007 our school took part in the project IDEA – Intercultural dialogue and the role of
secondary schools in Europe. From 12th to 14th March 2008 after the introductory meeting in
Italy we participated in international conference in Lanskroun. On this occasion we welcomed
representatives of eight towns and schools from Italy, Poland and the Czech Republic in our
school area. The students prepared a short programme for our nice guests. There was a show of
traditional horse riding disciplines and a cultural performance. Then the guests went around the
school, visited student lessons, and looked at the specialized classrooms, a fit centre and a school
library.
In September 2008 the meeting in Polish Czosnow is going to be held and our three
representatives will demonstrate there a short presentation about young people and EU there.

117

Výroční zpráva SZeŠ Lanškroun 2007/2008

Especially since 2000 the Secondary School of Agriculture has become famous in the region by
its participating in international educational projects. The beginning of the supranational
relationships goes back to the early 1990s when the partnership with a similar school from
Austrian Zwettl was established. The visits on the level of school establishment and students are
joined with experience and knowledge exchange and they have run several times a year.
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English as language of communication has been used in a biyearly project “What our forests hide
and keep secret” and which has been running since 2007. It is aimed to cooperation between our
school and a vocational agricultural school from Norwegian town of Skjetlein. This project was
supported by a grant of EU within the program Comenius – School Partnership and also by
Pardubice region.
In the autumn 2007 a keen electronic commutation started between both schools. In January
2008 a coordinators’ partner meeting was carried out in Norwegian Skjetlein and in the early
May Norwegian teachers paid a visit to us. During these meetings teachers got acquainted
themselves with the surroundings where students would stay, they discussed a form of the final
products – a herbarium and an animal atlas. These should be made in cooperation of biology and
forestry teachers.
The first students’ exchange took part in the second half of May 2008 when 21 Czech pupils and
two teachers discovered beauties and mystery of Norwegian countryside. This stay was aimed
especially to collection of material for upcoming herbarium and atlas (biotope and tundra
investigation, fishing, surviving in a Norwegian forest). Young Czech had also an opportunity to
know cultural and historical sights of Norway. After their arrival some impressions and
experience written by a daybook form were published in regional newspapers. Some forums
about students’ work and experience are planned for the public in winter 2009. The second part
of the programme will take part in September 2008. Our Norwegian friends will be welcomed in
Lanskroun in autumn days. We are going to show them round surrounding forests and the Eagle
Mountains or the Jeseniky Mountains. The final data processing will be done during the school
year 2008 – 2009 and both partners will be in a contact via internet and electronic
communication.
At the beginning of June 2008 our cooperation with the agricultural school in Slovakian
Kezmarok continued. A group of students represented us there in the international competition of
secondary schools – Student European Quartet Combat. The competition was focused on English
presentation of mother countries and regions (in Power Point with combination of speech).
Students also competed in their knowledge and skill disciplines. Not this year they lost and they
took the second place in the rivalry of schools from Slovakia, Hungary and Poland. Slovakian
friends prepared an unforgettable expedition to the High Tatras and a cruise along the river
Dunajec for us. We will pay them their hospitality back this autumn when Kezmarok students
are going to visit us.
This article was just an attempt to recapitulate the greatest international exchanges in 2007/2008
school year. It is worth to say that meeting our neighbours was realized also on the level of two
day field trips to Slovakian Topolcanky, Austrian Vienna or an exhibition of agricultural schools
in Hungarian Nyíregyház town. German language competition of secondary schools “We like
German  Deutsch lernen macht Spaß“ belongs to very interesting events, too. It has already
taken place at our school for the four years (this year even with an international participation).
The international projects were mostly realised from the financial support of EU educational
programmes (Comenius – School Partnership under the national agency NAEP in Prague) and
with the financial assistance of Pardubice region. Our thanks for the support belong to our school
establishment and to all pedagogues who participated in the international projects, especially to
the main creators of student exchanges – Mgr. Radmila Janouskova (cooperation with
Norwegians, Italians and Polish), Mgr. Lenka Tejklova (cooperation with Norwegians), Mgr.
Drahuse Tkacikova (cooperation with Bavarian students), Mgr. Martina Tomkova (German
competition and language field trips) and Ing. Darie Kotyzova (international competition in
Kezmarok). These mentioned international projects probably would never be realized without
their persistence, maximal keenness and their consistency.
It was compiled by Mgr. Pavel Studeny based on materials provided by the abovementioned
teachers, with their kind permission. Translated by Mgr. Radmila Janouskova
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Č INNOST SPORTOVNÍHO J EZDECKÉHO KLUBU
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Ve školním roce 2007/2008 je počet členů Sportovního jezdeckého klubu (SJK) z řad studentů
a zaměstnanců školy celkem 136. Stejně jako v minulých letech probíhá spolupráce jezdeckého
klubu se školou – SJK pomáhá vytvářet podmínky pro výuku studentů SZeŠ především
v předmětech chov koní a jezdectví. Talentovaným a pracovitým studentům SJK umožňuje nejen
získat licenci jezdce již v průběhu studia ale i účastnit se jezdeckých soutěží.
V rámci zájmové činnosti je každý den zajišťován jezdecký trénink cca pro 15 dětí a studentů,
další pomáhají o víkendech při krmení, ošetřování a čištění koní. Podílejí se také na údržbě
jezdeckého vybavení a úpravách jezdeckého areálu a zařízení.
Jako každý rok odpracovali i letos členové jezdeckého klubu desítky hodin i při přípravě různých
jezdeckých akcí (O hliněný pohár, Liga škol, veřejné tréninky, soutěže tažných koní, jezdecká
vystoupení při dnech otevřených dveří). V květnu 2008 pozvali obyvatele města k návštěvě Dne
školy a jezdeckých závodů O hliněný pohár i zástupci jezdeckého klubu a školy propagační
jízdou po lanškrounských ulicích.
Pro dny otevřených dveří na podzim 2007 nacvičili cvičitelé a trenéři jezdeckého klubu se
studenty jezdecké ukázky. Na jaře 2008 proběhlo několik tradičních akcí  16. dubna svod koní,
18. dubna zkoušky základního výcviku jezdce, které úspěšně složilo i 12 našich členů. 26. dubna
se konaly cvičitelské zkoušky, na jejichž uspořádání se rovněž podíleli členové SJK. V rámci
Dne školy se v sobotu 10. května konaly tradiční jezdecké závody O hliněný pohár a o týden
dříve veřejný trénink pro jezdce s licencí i bez licence. Ve středu 4. června proběhlo
lanškrounské kolo seriálu studentských jezdeckých závodů s názvem Liga zemědělských škol.
Soutěže chladnokrevných koní Chlaďas 2008 měly letos dva termíny  24. května a 5. července.
Naši jezdci z řad studentů v září 2007 závodili na celostátním kole Ligy škol v rámci výstavy
Koně v akci v Pardubicích. Na jaře 2008 se zúčastnili základních kol dalšího ročníku Ligy škol
v do Havlíčkova Brodu, Chrudimi, Humpolci a v Lanškrouně.
Členové závodního družstva v jarní části sezóny absolvovali domácí „Hliněný pohár“ i několik
dalších závodů v parkúrovém skákání i několika soutěží ve všestranné způsobilosti mimo
Lanškroun.
Na základě výsledků, hlavně v soutěžích Zlaté podkovy, klisna Derona obsadila 3. místo na
přehlídce výkonných koní plemene český teplokrevník.
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Nejlepší umístění v druhé části sezóny 2007:

Soutěže všestr anné způsobilosti
Umístění Soutěž

J ezdec

Kůň

10. místo

Bronzová podkova

Eliška Opravilová
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Kvalifikace Zlatá podkova Kolesa 6.8.7.2007
Derona

MČR juniorů Humpolec 13.–15.7. 2007
13. místo

CCI*

Eliška Opravilová

Charlie 12

Finále Zlatá podkova Humpolec 24.26.2007
5. místo

Bronzová podkova

Eliška Opravilová

Derona

10. místo

Bronzová podkova

Eliška Opravilová

Derona

Loštice 14.16.9.2007
9. místo

„Z“

Eliška Opravilová

Derona

19. místo

„Z“

Ing. Jaroslav Hél

Klasik

Pardubice 30.31.10.2007
9. místo

„Z“

Ing. Jaroslav Hél

Klasik
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Soutěže všestr anné způsobilosti
Umístění Soutěž

J ezdec

Kůň

Kvalifikace Zlatá podkova Kolesa 6.8.7.2007
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10. místo

Bronzová podkova

Eliška Opravilová

Derona

MČR juniorů Humpolec 13.–15.7. 2007
13. místo

CCI*

Eliška Opravilová

Charlie 12

Finále Zlatá podkova Humpolec 24.26.2007
5. místo

Bronzová podkova

Eliška Opravilová

Derona

10. místo

Bronzová podkova

Eliška Opravilová

Derona

Loštice 14.16.9.2007
9. místo

„Z“

Eliška Opravilová

Derona

19.místo

„Z“

Ing. Jaroslav Hél

Klasik

Pardubice 30.31.10.2007
9.místo

„Z“

Ing. Jaroslav Hél

Klasik

Par kúr ové skákání
Loštice 13. 4. 2008
3. místo

„ZL“

Martina Eliášová

Květinka

Sobotín 17. 5. 2008
2. místo

Stup. obt. do 90 cm

Jan Pavlíček

Redenptia

4. místo

Stup. obt. do 90 cm

Petra Faltýnková

Panama 2

4. místo

„L“ pony

Lucie Faltýnková

Miluš Gepard

2. místo

„ZL“

Jan Pavlíček

Redenptia

Veř ejný trénink Chrudim 25. 5. 2008
1. místo

Stup. obt. do 80 cm

Lucie Faltýnková

Miluš Gepard

3. místo

„ZM“

Andrea Tomášková

Kamarád

6. místo

„ZM“

Jan Pavlíček

Unsil

2. místo

„Z“

Andrea Tomášková

Kamarád

3. místo

„Z“

Michaela Špičáková

Goyathlay
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Krásné prosluněné ráno slibovalo příjemný den
všem, kteří se rozhodli strávit sobotu 10. května
2008 na jezdeckých závodech v Lanškrouně.
V rámci Dne školy se zde na škvárové jízdárně
v areálu školního statku konal již 28. ročník
soutěží Hliněný pohár. Velmi rádi jsme přivítali
alespoň
na
chvíli
velkého
příznivce
lanškrounských jezdeckých závodů radního
Pardubického kraje Ing. Petra Šilara a pana
poslance Mgr. Radka Martínka.
Stejně jako loni byla nejvyšší soutěž O hliněný
pohár postavena na úrovni stupně „L“. Velmi
pěkné a sice náročné, ale pro koně příjemné parkúry stavěla zkušená stavitelka Simona
Heidenreichová. V soutěžích startovalo 136 dvojic. Sbor rozhodčích i pořadatelé měli velmi
usnadněnou práci, neboť již i letos přijel Ing. Zvěřina, který zpracovával na místě výsledky na
počítači. Již tradičně pracoval sbor rozhodčích pod vedením pana Jaroslava Hupky. Pro diváky,
kteří se přišli v hojném počtu podívat, bylo připraveno svezení na koni nebo kočárem se
spřežením pánů Marka, Indry a Žáka nebo
s naším spřežením chladnokrevných koní, kteří
se během dne vystřídali.
V hlavní soutěži stupně „L“ O hliněný pohár
zvítězil Otto Vinzens s koněm Happy Man
ze Stáje Cilka. Tento jezdec rovněž vyhrál již
tradiční cenu Agrochem Lanškroun a.s. –
soutěž se stupňovanou obtížností do 110 cm,
ale se s klisnou Lena  jezdce dekoroval ředitel
firmy pan Ing. Miroslav Švob.
Lanškrounský „Hliněný pohár“ je už několik
let pořádán za podpory Pardubického kraje. Poděkování patří i firmám Fides Agro Šardice a
Zemědělské služby Běstovice, které věnovaly věcné ceny, a v neposlední řadě samozřejmě
celému pořadatelskému týmu.
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L ANŠKROUNSKÝ „H LINĚNÝ POHÁR “

Př ehled výsledků 28. r očníku jezdeckých závodů Hliněný pohár
Parkur s obtížností do 90 cm
1. místo

Petrus Jakub

Jurášek 12

JK Sloupnice

2. místo

Štefková Tereza

Scarlet 4

Stáj Cilka

3. místo

Faltýnková Petr a

Panama 2

SJ K Lanškr oun

4. místo

Volfová Pavla

Asanta

JK Polička

5. místo

Faltýnková Lucie

MilušGepar d

SJ K Lanškr oun
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Dvoufázové skákaní 100/110
1. místo

Tomáš Miroslav

Carthago 1

Stáj „S“ Maršov n. Metují

2. místo

Pavlíček Jan

Redenptia

Hanácký JK Litovel

3. místo

Holler Igor

Český Balet

SJ K SZeŠ Lanškr oun

4. místo

Špičáková Michaela

Goyatlhlay

SJ K SZeŠ Lanškr oun

5. místo

Šebková Lucie

La Veta

JK Polsko

Parkur stupně Z  děti, junioři, mladí jezdci
1. místo

Šrámek Ondřej

Seina K Strojmotiv

JO TJ Primátor Litomyšl

2. místo

Faltýnková Petr a

Panama 2

SJ K SZeŠ Lanškr oun

3. místo

Pavlíček Jan

Redenptia

Hanácký JK Litovel

4. místo

Pavlíček J an

Unsil

SJ K SZeŠ Lanškr oun

5. místo

Ešpandr Jiří

Empír

Stáj Fauna Černíkovice

Parkur stupně Z  senioři
1. místo

Příhodová Veronika

Renoir 114

JK PAM

2. místo

Tomáš Miroslav

Carthago 1

Stáj „S“ Maršov n. Metují

3. místo

Šebková Lucie

La Veta

JK Polsko

4. místo

Durchánková Michaela

Kora 3

JS Plundra

5. místo

Eliášová Mar tina

Květinka

SJ K SZeŠ Lanškr oun

Parkur stupňovaná obtížnost do 110 cm – cena Agrochem a.s.
1. místo

Vinzens Otto

Lena 1

Stáj Cilka

2. místo

Adamcová Gabriela

Lada 13

TJ Podorlicko Letohrad

3. místo

Marková Renata

Craken

Jezdecká stáj Remark

4. místo

Vinzens Otto

Jaguár

Stáj Cilka

5. místo

Kurková Lucie

Carino 3

JS Borka

Parkur stupně L – Hliněný pohár
1. místo

Vinzens Otto

Happy Man

Stáj Cilka

2. místo

MVDr. Remtová Zuzana

Sterol

JS Plundra

3. místo

Zubr Miroslav

Paddy

JK K plus K

4. místo

Vinzens Otto

Lena 1

Stáj Cilka

5. místo

Váňová Pavla

Vist

Sportovní stáj Váňa Morašice
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Každoroční významná chovatelská akce, Svod klisen, se konala 16. dubna 2008 v areálu
školního statku. Chovatelskými organizacemi pověřený pracovník hodnotí tříleté klisny pro zápis
do plemenné knihy. V případě změn v popisu koní jsou také upravovány identifikační údaje pro
evidenční účely a každoročně až do věku osmi let přeměřováni poníci, kteří se účastní
jezdeckých závodů pro zařazení do velikostních kategorií. Letos bylo na svod do Lanškrouna
přivedeno kolem patnácti koní teplokrevných i chladnokrevných plemen a poníků. Svodu se
každoročně účastní studenti 3. ročníku v rámci cvičení předmětu chov koní.

„C HLADNOKREVNÉ “ AKCE

Stejně jako v minulých letech se náš slezský norik Streihun zúčastnil několika zajímavých akcí,
v tomto roce hlavně s Ing. Hélem.
Na konci srpna Ing. Hél se Streihunem udivovali svou sehraností, přesností a rychlostí
obecenstvo military soutěží finále Zlaté podkovy v Humpolci na historicky první ukázkové
soutěži chladnokrevných koní, kterou s přehledem vyhráli.
Největším úspěchem sezóny 2007 byla kvalifikace této dvojice na celostátní finále ovladatelnosti
v kládě, které se konalo na začátku září v Pardubicích při výstavě „Koně v akci“. Tato soutěž
byla dvoukolová. I zde předvedli velmi dobrý výkon a 2. místo v prvním kole slibovalo celkové
velmi dobré umístění. Sporná chyba v druhém kole, která nebyla rozhodčími původně zachycena
(po projetí cílem zněl verdikt „čistá jízda), znamenala dodatečné vyloučení a propad v celkovém
umístění. Streihun je velmi šikovný i pod sedlem, v dostihu chladnokrevných koní obsadil se
svým jezdcem 2. místo.
24. září 2007 se konal tradiční Formanský den v Borové u Poličky. Tam předvedli místo
bezkonkurenčně nejrychlejší a zároveň bezchybnou jízdu, ale časová penalizace za vedení koně
na dvou opratích je odsunula na 4. místo. V závěrečném v dostihu chladnokrevných dojeli druzí.
Ve Lhotách u Potštejna 29. září 2007, kde závodili zároveň vždy dva kočí se svými koňmi na
dvou identických tratích, a výsledné pořadí bylo dle dosažených časů, obsadili rovněž 4. místo.
Tato opět bezchybná jízda byla poznamenána smůlou, když se Ing. Hélovi sesmekl řetěz z klády
a náprava znamenala citelnou časovou ztrátu.

C HLAĎAS 2008

Ve čtvrtém ročníku lanškrounských chladnokrevných soutěží se konala již dvě kvalifikační kola
pro celostátní finále – 24. května a 5. července.
Květnové sobotní ráno přivítalo slibným počasím všechny zúčastněné kočí i jejich koně
a později i spoustu diváků na kolbišti u seníku. Přihlásilo se celkem 10 kočí s 15 koňmi, i když
se některé starty z různých důvodů neuskutečnily, bylo se celý den na co dívat. Závodit přijeli
dokonce i kočí z Moravy.
První soutěž ovladatelnost koní v kládě, které se zúčastnilo celkem 11 dvojic, byla vypsána
společně pro muže i ženy a již tradičně velmi zajímavá. V kurzu byly zařazeny na ploše běžné
překážky jako osmička a vlnovka a mezi stromy u nových stájí začelení, rampování a přepřažení.
Koňmi nepříliš oblíbení lanškrounský vodní příkop byl po deštích naplněn vodou až po okraj,
takže voda koním sahala téměř po břicho a kláda za nimi plavala. Součástí kurzu byla
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samozřejmě i „oblíbená“ dřevěná kráva Libuna
a divácky atraktivní podtahování klády pod
volně napříč položenou jinou kládou, kterou
mnoho koní překonává skokem.
Domácí Ing. Jaroslav Hél s norickým valachem
Streihunem startovali jako první a předvedli
velice pěkný výkon bez chyb, který nebyl
nikým ze soupeřů do konce soutěže překonán.
Z domácích startoval ještě Tomáš Tahal
s Karin a studentka Martina Vargová se
Streihunem.
Protože naše škola připravuje především mladé lidi a podle pravidel do dosažení plnoletosti
v oficiálních soutěžích startovat nemohou, připravili jsme pro ně i starší kočí bez zkušeností
speciální soutěž nazvanou Dvojboj pony.
Soutěžili s malým koněm v ovladatelnosti
v kládě (samozřejmě s patřičně menší kládou)
a ve formanské jízdě. Na start nastoupili
celkem tři startující začátečníci – studenti naší
školy druhák Vítek Matějka a třeťačka Martina
Vargová a učitel naší školy Ing. Rudolf Rabas.
Vítězem se stal sice nejmladší, ale
nejzkušenější (jeho otec pracuje s koňmi v lese
i soutěží) Vítek Matějka naprosto suverénní
jízdou, ale potlesk si zasloužili i oba
začátečníci.
Odpoledne po slavnostním nástupu pokračoval program soutěžní Formanskou jízdou, v níž byly
využity některé překážky z ovladatelnosti v kládě, takže koně čekal i průjezd kolem Libuny.
Letošní lanškrounská voda byla tak hluboká, že někteří kočí razantním průjezdem vytvářeli vlny
„tsunami“, které se vylévaly několik metrů na louku pomalu vracely zpět, o namočených botách
kočích a přísedících nemluvě. Dále byly v parkúru použity běžné známé překážky (osmička,
násep, vlnovka, ulička ve tvaru U a L) a pod
svahem pod stromy překážka prověřující
dovednost couvání. Jízdy většinou byly velice
dynamické a přesné, občas koním dělala
problémy voda nebo couvání. Vítězem se stal
moravský kočí Petr Vlašic s koňmi Gosan
a Bubin z ranče Ladná. Protože v oficiálních
soutěžích musí spřežení jet nejvýše klusem,
páni formani ještě ukázkovou soutěž
s libovolným chodem, která byla ještě
dynamičtější, akčnější a s většími vlnami
„tsunami“, kterou rovněž vyhrál Petr Vlašic.
Závěrečný těžký tah prověřil sílu chladnokrevných koní a opravdu bylo na co se dívat. Pro tuto
soutěž vyrobil Ing. Hél krásné nové saně, na které byla postupně nakládána betonová závaží.
Saně byly přetahovány a rovnány na startovní čáru víceúčelovým strojem firmy BV 
zemědělská technika Lanškroun.
Této soutěže se zúčastnilo pouze pět koní, ale všichni byli velmi dobře připraveni a postupně se
dostali až na váhu 1250 kg, na které „odpadla“ Silva pana Krebse, domácí Karin vedená panem
Tahalem zvládla ještě 1400 kg a Šárka Jitky Smítalové ještě o 50 kg více. Vítězem se stal opět
kůň Františka Fajgla Galan, který stejně jako v této oblasti téměř neporazitelný Ivan (Aron) utáhl
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Jako vždy bylo připraveno několik speciálních
cen. Cenu pro nejúspěšnější ženu si odnesla
Jitka Smítalová, která se zúčastnila všech tří
disciplín. Bodově nejúspěšnějším koněm se stal
opět Ivan (Aron), diváky vždy obdivovaný
a milovaný, takže si jeho kočí a majitel pan
Fajgl odnesl i cenu diváků pro nejsympatičtější
dvojici. V průběhu dne byly také vyhodnoceny
divácké ankety a dva vylosovaní diváci si
odnesli dárkové potravinové balíčky.
5. červenec ráno bylo opět vidět brzy po ránu
pořadatelský tým, jak dokončuje poslední úpravy kolbiště a připravuje se na příjezd závodníků.
Sice nepršelo, ale foukal velmi silný a po ránu studený vítr, takže připravení oblékli teplé bundy
a ty vyletněné zahřívalo pouze mládí nebo grog.
Celý den proběhl podle již osvědčeného scénáře. Startovní pole bylo tentokrát slabší, ale pouze
co do počtu, v žádném případě se to netýkalo kvality soutěžících. Pro domácí kočí to byl velmi
úspěšný den – Ing. Hél zvítězil se Streihunem v ovladatelnosti v kládě a ve formanské jízdě
(Streihun Karin) a kvalifikace pro národní kolo těchto soutěží pro Ing. Héla je jasná. Tomáš
Tahal se v těžkém tahu umístil s Karin druhý
za Galánem pan Fajgla.
Bohužel tentokrát ženy zastupovala pouze naše
studentka Eva Fojtková v soutěži Dvojboj
pony pro kočí začátečníky a tak jsme
nejúspěšnější ženu nevyhlašovali. Cenu pro
nejsympatičtější dvojici  dobroty pro kočího
i koně  si opět odnesla dvojice František Fajgl
a Ivan, další balíček s koňskými laskominami
(mrkví, kostkovým cukrem a tvrdým chlebem)
pro nejúspěšnějšího koně celého dne připadl
tentokrát domácímu Streihunovi. Při odpoledním slavnostním nástupu všichni soutěžící dostali
od pořadatele účastnický flot a CD s fotkami z „Chlaďasů“ z minulých let a krásnými
fotografiemi koní od našich studentů.
Oproti květnovému kolu přišlo o něco méně
diváků, ale ti co přišli, viděli velmi pěkné
sportovní výkony a věřím, že se dobře bavili.
Závěrem patří dík všem, kteří při organizování
těchto akcí pomohli, především sponzorům,
bez nichž by takováto akce nešla uspořádat.
Byly to firmy: Lesy České republiky, s.p.,
Optima Lanškroun s.r.o., lesnické práce
a služby, obchod se dřevem, Prodejna zahradní
a lesní techniky HUSQVARNA, Lanškroun,
Školní statek při SZeŠ Lanškroun, BV
zemědělská technika Lanškroun a Symbiom
s.r.o. Lanškroun.
Poděkovat je nutno i všem dospělým a studentům, kteří jakýmkoli způsobem přispěli k přípravě
a zdárnému průběhu této akce.
Děkujeme paní Heleně Görnerové, která nám poskytla výše uvedené fotografie.
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1500 kg bez větších známek námahy, ale podle rozhodčích lepším stylem. Byla to naprosto
úžasná podívaná.

VÝSLEDKY

Umístění

Soutěžící

Kůň

Bydliště / klub

24. května 2008
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Ovladatelnost v kládě – muži + ženy
1. místo
2. místo
3. místo
4. místo
5. místo

Ing. Jaroslav Hél
Streihun
SZeŠ Lanškroun
František Fajgl
Ivan
Končiny
Vladimír Hajtmar
Gondor
Rovensko
Vladimír Hajtmar
Rainer
Rovensko
František Fajgl
Galan
Končiny
Dvojboj – pony (formanská jízda + ovladatelnost v kládě)

1. místo
2. místo
3. místo

Vítek Matějka
Martina Vargová
Ing. Rudolf Rabas

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

Vlašic Petr
Vladimír Hajtmar
Jaromír Rozsypálek
Jaroslav Fajgl
Ing. Jaroslav Hél

Gosan, Bubin
Gondor, Rainer
Simona, Princ II
Ivan, Galan
Streihun, Karin
Těžký tah

Ladná
Rovensko
Ladná
Končiny
SZeŠ Lanškroun

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

Jaroslav Fajgl
Jaroslav Fajgl
Jitka Smítalová
Tomáš Tahal
Rostislav Krebs

Galan
Ivan
Šárka
Karin
Silva

Končiny
Končiny
Albrechtice
SZeŠ Lanškroun
Albrechtice

Gery, Bára
Gery, Bára
Gery, Bára
Formanská jízda

SZeŠ Lanškroun
SZeŠ Lanškroun
SZeŠ Lanškroun

5. července 2008
Ovladatelnost v kládě – muži + ženy
1. místo
2. místo
3. místo
4. místo
5. místo
6. místo

Ing. Jaroslav Hél
Streihun
SZeŠ Lanškroun
Vladimír Hajtman
Gondor
Rovensko
František Fajgl
Ivan (Aron)
Končiny
Vladimír Hajtmar
Rainer
Rovensko
František Fajgl
Galan
Končiny
Tomáš Tahal
Karin
SZeŠ Lanškroun
Dvojboj – pony (formanská jízda + ovladatelnost v kládě)

1. místo
2. místo
3. místo

Vítek Matějka
Eva Fojtková
Ing. Rudolf Rabas

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

Ing. Jaroslav Hél
Vladimír Hajtmar
Tomáš Tahal
Jaroslav Fajgl
Josef Matějka

Streihun, Karin
Gondor, Rainer
Streihun, Karin
Ivan, Galan
Gomur, Nero
Těžký tah

SZeŠ Lanškroun
Rovensko
SZeŠ Lanškroun
Končiny
Cotkytle

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

Jaroslav Fajgl
Tomáš Tahal
Jaroslav Fajgl
Ondřej Matějka
Josef Matějka

Galan
Karin
Ivan
Gomur
Nero

Končiny
SZeŠ Lanškroun
Končiny
Cotkytle
Cotkytle

Gery, Bára
Gery, Bára
Gery, Bára
Formanská jízda

SZeŠ Lanškroun
SZeŠ Lanškroun
SZeŠ Lanškroun

Ing. Hana Stehlíková, Ing. Jaroslav Hél, Renata Kalousová
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K ULTURNÍ A POZNÁVACÍ AKCE
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1. PESTRÝ ŠKOLNÍ ROK
Ve školním roce 2007/2008 se nám díky souhře mnoha příznivých okolností podařilo realizovat
několik zajímavých kulturních akcí. Hned v září jsme navštívili představení místního
gymnaziálního souboru Škeble. Studentští ochotníci nám představili divadelní adaptaci méně
známé pohádky Jana Wericha Žluté mužátko. Dramatizace Jana Střechy nás velmi pobavila,
zajímavým zpestřením byly i akční motivy či odkazy na známé filmové situace. Výraznou
složku tvořila moderní hudby zařazená v neočekávaných situacích.
16. 10. 2007 nás mladí herci pobavili podruhé; tentokrát jsme si díky lanškrounskému souboru
Mušle zopakovali klasiku Dobytí severního pólu. „Mušláci“ se věrně drželi předlohy a mnohým
našim studentům tak poskytnuli možnost se vůbec poprvé seznámit s tvorbou Divadla Járy
Cimrmana.
Počátkem listopadu jsme divadlo vyměnili za hudbu. V tělocvičně naší školy se uskutečnilo
vystoupení slavné české bubenické skupiny J umping Drumms. Na tomto představení se všichni
seznámili se základními bubenickými technikami – v akci jsme zažili klasickou sestavu bicích,
ale také exotické africké bubny. Pro všechny, kteří vnímají bubny jen jako součást kapely, bylo
vystoupení Jumping Drumms nevšedním zážitkem.
V předvánočním čase se také studenti sami výrazně podíleli na navození pohodové sváteční
atmosféry. 20. 12. 2007 se celá škola sešla, aby si u vánočního stromku zazpívala koledy. Bylo
velmi milé sledovat, jak se původní příležitostná kapela a sbor studentů, pod vynikajícím
vedením Mgr. Martiny Dolečkové, po prvních tónech známých písní rozrůstá o několik desítek
neškolených hlasů. Když jsme se rozcházeli domů, bylo podle výrazů studentů i učitelů jasné, že
Vánoce jsou už tady. Druhý den pohodovou atmosféru jenom umocnila projekce filmu Gympl.
Kulturní aktivity opět ožily počátkem druhého pololetí. 5. 2. 2008 naši školu po několika letech
opět navštívil písničkář J an Kryl. Během recitálu studenty seznámil se vztahem ke svému
slavnějšímu, již zesnulému bratrovi Karlu Krylovi. Tělocvičnou zněly tóny známých politických
protestsongů z dob normalizace (jak říkal pan Kryl – tzv. „Karlovky“), nechyběly však ani
Janovy písně reflektující společenské poměry po roce 1990. Tradice klasických Krylovek je mezi
mladými lidmi stále živá, dokázali to nesmělým zpěvem Anděla. Také Janova tvorba si našla své
příznivce, kteří si neváhali koupit jeho cédečka či sbírky básní.
Na konci zimy na nás dýchnula exotika v podobě dvou přednášek cestovatelů. Tou první bylo
vyprávění Tomáše Černohouse o státu Izrael. Přednáška se skládala z poutavého výkladu
historie a přiblížení současných složitých poměrů zejména v Jeruzalémě a jeho okolí. Student
Masarykovy univerzity nám také přiblížil vlastní zážitky z několikaměsíčního pobytu na
biblických místech. To vše bylo doplněno zajímavou fotoprezentací. V podobném duchu vedl
13. 3. 2008 svoji přednášku pan Jan Frank, který se v roce 2007 zúčastnil měsíčního putování
po Nepálu. Z této cesty si přivezl mnoho krásných fotografií a filmových sekvencí, ale zejména
zážitků. Pan Frank v sobě nezapřel poutavého vypravěče – jeho příběhy byly zaměřeny na
setkávání s obyčejnými Nepálci a jejich těžkými životními osudy. Díky této jedinečné
dvouhodinovce jsme si mohli uvědomit, že náš životní styl, naše hodnoty a naše pojetí šťastného
života se v mnohých ohledech mohou zdát v Himalájích jako zbytečný luxus. Etnografická
přednáška nám ukázala život pod Střechou světa bez příkras.
Další filmové představení jsme navštívili v čase dubnových přijímacích zkoušek – tentokrát jsme
si vychutnali Vejdělkův film Václav.
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7. 5. 2008 několik tříd naší školy zavítalo do lanškrounského zámku na vystoupení bhadžanové
skupiny J ugala, české hudební formace, která se zaměřuje na propagaci indické hudby a kultury.
Účastí na této akci jsme podpořili sbírku na školné pro indickou školačku (viz Myslíme na jiné).

Příjemnou tečkou na závěr školního roku bylo
vystoupení tanečního souboru ze vzdálené
Kolumbie. 23. 6. 2008 se nám představily během
půlhodinového cyklu tanců kolumbijské dějiny.
Profesionální jihoameričtí tanečníci scénickými
výjevy připomenuli období marného boje indiánů proti španělským kolonizátorům, přiblížili také
zápas S. Bolívara za samostatnost či uvedli cyklus kolumbijských národních tanců. Odvážné
taneční kreace, tanec na dvoumetrových chůdách, imitace šermířských zápasů či prvky ohnivého
bolera v podání exotických krásek – to je jen letmý výčet momentů, na které se jen tak snadno
nezapomíná.
Mgr. Pavel Studený
2. CESTY ZA DIVADLEM
Chod každé školy je do jisté míry založen na ustálených tradicích. V uplynulém školním roce
jsem byl velmi potěšen, že se na zemědělské škole podařilo jednu takovou milou tradici udržet
a vlastně i rozvíjet. Mezi studenty i kolegy byl zejména v zimních a jarních měsících velký
zájem o zájezdy na divadelní představení.
V listopadu 2007 jsme se studenty navštívili hradecké Klicperovo divadlo, kde jsme obdivovali
moderní zpracování Čapkova dramatu R.U.R. Mezi největší přednosti této adaptace jistě patřila
aktualizace na současné vědecké pokusy (zneužití klonování); studenti oceňovali proložení
klasického divadelního příběhu klipovými filmovými sekvencemi (o vývoji robotů). Zážitek
umocňovala moderní, místy až agresivní „strojová“ hudba.
Sobota 24. 11. 2007 proběhla ve znamení učitelského zájezdu do předvánoční Prahy. Kromě
romantických procházek po vyzdobeném centru a takřka povinných vánočních nákupů jsme se
pobavili u komedie Nadílka. Herci Divadla Na Jezerce nám ve třech obrazech předvedli vývoj
vztahů mezi třemi manželskými páry na třech nepovedených předvánočních večírcích. Mezi
nezapomenutelné patřily výkony J. Hrušínského, M. Šplechtové a V. Zawadské. Komické
situace vycházející ze života, trapasy, manželské spory, vysílení ze společného soužití,
komplikované usmiřování – tomu všemu se mohli diváci smát, ale všem bylo v podvědomí
jasné, že jde o situace reálné, které se možná stanou i jim. Hořká komedie z manželského života
měla prostě velký úspěch.
Ve druhém pololetí jsme vsadili na klasiku a byli jsme mile překvapeni, jaký byl o ni mezi
mladými divadelními příznivci zájem – vždy musel být vytvořen ještě seznam náhradníků.
28. 2. 2008 jsme si se studenty vychutnali Gogolova Revizora a 24. 4. 2008 jsme navštívili pro
Moliéra osudnou hru Zdravý nemocný. Obě představení nastudovalo Klicperovo divadlo
v Hradci Králové a opět znamenala vynikající divácký zážitek. Soubor perfektně vystihnul
podstatu těchto klasických satir. V případě Zdravého nemocného si herci neodpustili mnohých
narážek na současnou reformu zdravotnictví – Moliére by se možná nestačil divit, ale rozhodně
by tleskal společně s publikem. U ruské divadelní klasiky se Hradečtí drželi tradice a opět měli
úspěch  úplatky, prospěchářství a podlézavost jsou bohužel stále aktuální. Překvapivým
zpestřením byly hudební vstupy složené z variací na ruské lidové písně a modlitby.
Mgr. Pavel Studený
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V pomaturitním období mohli být potěšeni fanoušci
rockové hudby. 11. 6. 2008 se spojenými silami
podařilo zorganizovat na dolnotřešňoveckém
fotbalovém hřišti koncert mladé a nadějné
lanškrounské skupiny Bulldock (více článek Bulldoci
na zemědělce).

3. BULLDOCI NA ZEMĚDĚLCE
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Ve středu 11. června 2008 jsme dvě vyučovací hodiny místo výkladu učitelů poslouchali pravý
lanškrounský rock. O naše vysvobození ze školního stereotypu se postarala kapela Bulldock.
Krátce po čtvrt na jedenáct jsme na fotbalovém hřišti v Dolním Třešňovci uslyšeli první akordy
kytar, ke kterým se přidal hlas frontmana kapely Vojty Šprynce. Po mírně rozladěném začátku,

kdy jsme ještě stále „oplakávali“ zameškané učivo, Bulldoci okouzlili většinu posluchačů. Ještě
aby ne, vždyť jejich druhá deska nese čarovný název „Malleus Maleficarum“ (Kladivo na
čarodějnice). A právě písně z „Mallea“ šikovně prostřídávali i se staršími písněmi z debutového
alba „A svět se točí!!“
Jelikož jsme se před učiteli tvářili jako slušně vychovaní a pilní studenti, kapelu jsme řvaním ani
skákáním nepodporovali. Zpěvák Vojta však nakonec přece jenom publikum rozpohyboval. Sice
ho to stálo tři cd, která daroval fanynkám, ale věřme, že snad nelitoval.
O tom, jak se Bulldoci na zemědělce líbili, by mohl svědčit počet rozebraných plakátů
a kalendářů. Někteří si odnesli i trička a cédéčka. Také učitelé museli zajisté uznat, že takovéhle
hodiny jsou mnohem příjemnější než klasická výuka. Proto se těšíme na další podobné akce
a kapele Bulldock děkujeme.
Simona Stupenová, studentka 1. ročníku SZeŠ Lanškroun
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V prvních květnových dnech 2008 jsme se s učiteli a jejich nejbližšími či známými odvážně
vypravili na třídenní společné putování po krásách Slovenska. Hned v Olomouci nás však čekalo
první překvapení v podobě naší paní
průvodkyně Viery Večeřové, která pocházela
ze Slovenska, dlouhou dobu zde však už
nebyla. Navíc jsme po krátké době zjistili, že
paní průvodkyni spíše zajímá, co se nachází
pod zemí, než kulturní a přírodní zajímavosti
na povrchu. Proto se naše téměř padesátičlenná
skupina musela velmi rychle vzniklé situaci
přizpůsobit a začít si program organizovat
sama.
Myslím si, že se nám to nakonec podařilo velmi
perfektně. Hned po přejezdu slovenských
hranic nás čekala středověká zřícenina hradu
Strečno, který se majestátně vypíná nad Váhem. Navíc nás zde při prohlídce příjemně uvítaly
díky májovým oslavám rytíři, krátká divadelní a pěvecká vystoupení doprovázená předváděním
středověkých řemesel. Poté už plni namlsaní
z dalších kulturních zážitků jsme zhlédli
Oravský podzámok. Večery jsme strávili
v malebné středověké vesnici Zuberec, který
svou polohou představuje vstupní bránu do
Roháčů, většinou roztrháni do menších
skupin. Jedině tak jsme měli možnost
zaslechnout nádhernou folklórní hudbu
v tradiční kolibě.
Hned druhé ráno jsme se tedy odvážně vydali
do hor. Za příznivého počasí se naše početná
výprava dostala až k Roháčskému vodopádu.
Ovšem ti nejodvážnější z nás stanuli pod
lavinovým svahem a chybělo jim jen pár minut ke zdolání Roháčských ples. Zvítězil však zdravý
rozum, nechtěli jsme naše žáky přeci ponechat svému osudu ve druhém pololetí. Proto jsme se
poslušně vrátili Roháčskou dolinou zpátky
a cestou jsme zavítali do skanzenu oravské
dědiny s typickými oravskými domy. Po
nočním tanečku v kolibě jsme třetí dopoledne
zdolali Mlýnskou dolinu v Chočských vrších.
Za odměnu jsme si chtěli při zpáteční cestě
zarelaxovat v travertinových lázních Bešeňová,
což se nám při velkém množství lidí moc
nepovedlo. Místo lázní volili někteří odvážlivci
prozkoumání vývěru travertinů přímo na
zemském povrchu ve stejnojmenné obci.
Trochu jsem jim v lázních zazáviděla.
Nejdůležitější však bylo, že jsme se plni nových
zážitků ze země našich nebližších sousedů vrátili i s naší paní průvodkyní živí a zdraví zase do
pracovních povinností.
Mgr. Martina Tomková
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4. ZA KRÁSAMI ROHÁČŮ A ORAVSKA

SOUTĚŽE

Výroční zpráva SZeŠ Lanškroun 2007/2008

1. MAĎARSKÉ POSTŘEHY
Pozvánku na soutěž zemědělských škol, která se konala v maďarské Nyíregyháze, jsme obdrželi
asi 14 dní před jejím konáním. Z maďarského textu jsme vůbec nevyluštili, v jakých disciplínách
se soutěží, jasné nám bylo jen, že se školy po
příjezdu mohou registrovat už od 14:00 ve
čtvrtek 27. září 2007. Pochopili jsme také, že
28.  29. září 2007 se budou konat různé soutěže
a konference v rámci projektu Leonardo.
Rychle jsme začali na partnerské zemědělské
škole ve slovenském Kežmaroku, která nás do
neočekávaného dobrodružství přihlásila, shánět
co nejvíce informací o soutěžních disciplínách.
Zjistili jsme, že se soutěží v různých
poznávačkách rostlin a semen, v odhadech
hmotnosti, v ošetřování zvířat (čištění dojnic či
ošetřování paznehtů ovcí), v jízdě s koňským
povozem apod. Nejvíce nás však trápily přípravy na disciplíny: uvaření typického jídla v kotlíku
na ohništi a taneční či pěvecký výstup s národním či krajovým významem. Po výběru našich
reprezentantů jsme začali některé disciplíny
nacvičovat, např. ošetřování ovčích paznehtů.
Po dalších telefonátech se slovenskou školou
a také se zemědělskou školou v Novém Jičíně
jsme úplně na poslední chvíli zjistili, že se také
musí předvést prezentace země a školy
v programu PowerPoint. I to jsme si stačili
v posledních hodinách před odjezdem připravit.
Na cestu do Nyíregyházy jsme vyrazili školním
Formanem ve čtvrtek 27. září ve 3 hodiny
v noci, protože už v 6 hodin jsme měli
naplánovaný sraz s novojičínskou školou
v Rožnově pod Radhoštěm. Až tam jsme
zjistili, že díky dálnici kolem Olomouce jsme mohli vyjet z Lanškrouna o půl hodiny později.
Z Rožnova nás Novojičínští, kteří se soutěže účastnili už potřetí, dovedli celkem bez problémů
přes celé Slovensko až do Nyíregyházy. A tam
to vše začalo. Stačilo jedno chybné předčasné
odbočení vedoucího vozidla a byli jsme
ztraceni. Jinde v Evropě se stačí optat na cestu
do cíle a místní lidé vám některým
z evropských
jazyků
cestu
vysvětlí.
V Nyíregyháze jsou lidé také ochotní a cestu
vám také rádi vysvětlí, bohužel jen
v maďarštině. Nezbylo nám než podle počtu
mávání rukou doleva a doprava odpočítávat
odbočky a neustále se znovu vyptávat na cestu.
Nakonec jsme před školu dorazili a tam se nás
už ujal řidič pěkného školního autobusu
a dovedl nás až do 31 km vzdáleného školního statku, kde nás hostitelé nasytili a ubytovali.
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Snídaně v pátek ráno byla skvělá, jen nám jaksi vadily kyselé obličeje paní, která nám ji
vydávala. Později jsme se dověděli, že nemá ráda Slováky. Jaksi jsme propásli poradu v 9 hodin
před soutěží, vůbec jsme o ní nevěděli. V 10 hodin jsme si vybrali v soutěžním areálu místo pro
přípravu soutěžního pokrmu, převzali si dřevo, papír, prkénko, vařečku, stůl, 2 židle a hlavně
ohniště s 20 litrovým kotlem. Rozdělali jsme oheň jako ostatní soutěžící a zahájili přípravné
práce. Najednou se v zadní části areálu začal formovat průvod zúčastněných škol. Zařadili jsme
se tedy za příjemnou dívku s tabulí Lanskroun a na její pokyn jsme pochodovali kolem
roztopených ohnišť a seřadili se před pódium. Tam jsme půl hodiny poslouchali různé projevy
(v maďarštině), rytmické písně (v každé jsme zaslechli slovo kukurica) a mezitím nám oheň
vyhasl. Jiné školy totiž přivezly na soutěž více účastníků i učitelů, všichni se průvodu
nezúčastnili a bez přerušení pokračovali v přípravě svého tradičního pokrmu na ohništi.
Po novém roztopení ohně jsme začali chystat tradiční pokrm „oukroup“ (pro nezasvěcené
„česnačka“), když tu se u nás objevila čtyřčlenná hodnotící komise a něco od nás požadovala.
Předvedli jsme jí tedy všechny ingredience, oni si je zapsali a přesto pořád něco chtěli. Nakonec
jsme jim do jejich poznámek napsali název
OUKROP a oni spokojeně pokračovali
v obchůzce ohnišť soupeřících družstev. Poté
od nás hlavní organizátor soutěže požadoval
(naštěstí anglicky) nějaký hudební či taneční
výstup. Nahlásili jsme mu, že zahrajeme
a zazpíváme 4 country písně. Po zapsání do
svého rychlobloku spokojeně odešel. Mezitím
co jsme vařili náš oukrop, se na pódiu střídali
různí zástupci soutěžících škol. Nejvíce jsme
obdivovali rumunské tanečníky a zpěváky.
Náhle jsme byli vyzváni k vystoupení. Po
krátkém ladění zvukové techniky jsme všem
zahráli a zazpívali čtyři české country skladby. Bez valného úspěchu a navíc nám opět vyhasl
oheň. Krátce nato přišla už v druhém okruhu hodnotící komise posoudit postup našeho
kulinářského umění. Začali jsme chápat, že jsme mimo, že nevíme nic, že nikomu nic nemůžeme
vysvětlit, že se nikomu nemůžeme omluvit za své zdržení,
prostě, že jsme tam jen do počtu, aby ostatní mohli
s převahou zvítězit.
V této vypjaté situaci jsme byli vyzváni k absolvování
poznávačky. Možná s klidnou myslí bychom určili více, ale
přiřadit k 27 rostlinám správně pouze 8 semínek byl pro
nás krach. Když hodnotící komise procházela soutěžní
areál už potřetí a chtěla konečné výsledky, rozhlédli jsme
se konečně po ostatních soutěžících družstvech. Většina
z nich měla na stolech dovezené ubrusy, květiny, mísy
a příbory na pokrmy. Náš původní záměr, připravit
obyčejnou česnečku v trampských podmínkách dopadl
směšně. Ve srovnání s grilovanými kuřecími či jehněčími
stehny, naaranžovanými do skvělých floristických skulptur,
dopadla naše snaha trapně. Mezitím se v místě původní
poznávačky rostlin objevily pytle s různým množstvím
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Večer se všichni účastníci sešli v pěkné konferenční místnosti a začali se spolu neformálně bavit.
Honza Škarka vytáhl svou nádhernou kytaru, prohrábl jejích 12 strun a spolu s Aničkou
Flossovou nám uspořádali nádherný koncert ve stylu country. Bohužel účastníky z jiných zemí
jejich vystoupení nezaujalo. Před odchodem na lůžka jsme si oddechli, že už nic horšího než
bloudění po neznámém městě nás nečeká a začali se těšit na zítřejší soutěž. Kdybychom tušili, že
bude hůře, asi bychom klidně nespali.
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pšenice a byli jsme vyzváni k odhadu hmotnosti těchto pytlů a následnému navážení 0,5 kg
pšenice od oka. Tato soutěž se nám líbila, ale jaksi byla pro organizační zmatek zrušena. Ke
všemu ještě začalo pršet.
Během deště jsme se poschovávali, kde se dalo. Díky Slovákům, co uměli maďarsky, jsme
pochopili, že se vyhlašují výsledky soutěže o přípravu tradičního pokrmu. Vyhráli ji Rumuni,
jejichž ohniště sousedilo s naším a oni na něm prováděli skutečná gastronomická kouzla.
Škodolibě jsme se utěšovali, že Kežmarští tuto soutěž už znali a přesto dopadli ještě hůře.
Očekávali jsme, že v dalším programu uplatníme svou připravenou prezentaci České republiky
a Lanškrouna. Z nějakého nám neznámého důvodu se tyto prezentace nekonaly a my jsme si
začali „povídat“ o svých školách, zemích i o probíhající soutěži s ostatními shromážděnými
účastníky kromě Maďarů. Oni snad kromě své mateřštiny jinou řeč neznají. Poznali jsme, že
Rumuni jsou příjemní, společenští a vzdělaní lidé a znají více světových jazyků než my.
Samozřejmě, že se Slováky a částečně
i s Poláky se můžeme bavit docela normálně,
jenom s těmi maďarskými studenty nám to
jaksi nešlo. A přitom když uslyšeli češtinu
nebo slovenštinu, tak se tvářili, jako když
právě pijí desetiprocentní ocet. Po večeři jsme
šli spát, protože jsme byli z toho všeho utahaní.
Spali jsme na ubytovně školního statku, bylo
nás 7 na pokoji, sprcha a záchod byly přístupné
pro všechny z chodby, ale proti našim brlohům
na školním statku nebo v konírně to ještě šlo.
Sobotní mlhavé ráno nás zahnalo zpátky pod
deky. Ani jsme spěchat nemuseli. Jako my se
pomalu probouzeli i pořadatelé a velmi zvolna jsme se všichni shromáždili před pódiem. Spolu
s ostatními
slovanskými
školami
jsme
předchozí den získali zkušenost, že se s učiteli
i žáky pořádající maďarské školy domluvíme
jen prostřednictvím učitelů ze zemědělské školy
ve Velkých Kapušanech. Pan učitel Štefan si
tedy na pódiu vyžádal druhý mikrofon a od té
chvíle jsme díky jeho překladu z maďarštiny do
slovenštiny a naopak začali rozumět. Po slibu
pořadatelské školy, že všichni spěcháme domů
a že soutěže budou probíhat rychle, se nám díky
slunci zahánějícímu mlhu a také díky
perfektnímu tlumočení jevil program sobotního
dne mnohem optimističtěji.
Soutěžní klání jsme zahájili ošetřováním ovčích
paznehtů v čase 4 minut. Honza Škarka si
počínal skvěle, bohužel na dvou jím ošetřených
kopýtkách se objevila krůpěj krve, a tak získal
jen 9 bodů z 20 možných. I tak skončil těsně za
těmi nejlepšími, protože splnil časový limit
a přitom sám sebe nepořezal. Mnozí zástupci
soutěžících škol tuto soutěž po první krvi
vzdali. V následující soutěži, jízdě valníku
taženého poníky, se mu bohužel podařilo
napálit jeden kužel vytyčující soutěžní trať
a skončil těsně pod stupni vítězů. Anička
Flossová se přihlásila do soutěže v drhnutí zrn
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Po zajímavém, ale chutném obědě (občas jsme vyplivli kost z vepřových žebírek), jsme
nastoupili před pódium k vyhlášení výsledků. Díky slovenskému překladu jsme už rozuměli.
Nejdříve se vyhlašovaly vítězné vzorky vín předložené k degustaci. Že to bude soutěžní
disciplína, jsme se také dověděli až na poslední chvíli od kežmarských kolegů. Přivezli jsme
s sebou bílé víno Sylvánské zelené a červené víno Cabernet Moravia od dvou moravských
pěstitelů. Z celkového počtu asi třiceti vzorků bílých vín naše zcela propadlo, ale z dvaceti
červených vín naše moravské získalo první cenu a pohár. A k tomu ještě zvláštní uznání za
vynikající kvalitu ze všech předložených padesáti vzorků vín. Úspěch! Byli jsme jedničky,
bohužel, to bylo vše, čím jsme se mohli chlubit. Další vyhlašování vítězů jsme už jen sledovali
z povzdálí a občas vítězům i záviděli. Musíme však ocenit, že všichni přítomní (včetně Slováků)
získali nějaké ocenění a dokonce i pohár. Nakonec jsme se shodli, že to bylo nejen taktické, ale
i spravedlivé.
A najednou bylo vše za námi a měli jsme jet domů. Poznali jsme nový svět, rychle jsme se v něm
zorientovali a už ho musíme opustit. Nebýt té nešťastné jazykové bariéry, kdy si všichni
rozuměli se všemi kromě pořadatelů, tak to pro nás bylo suprové setkání. Poznali jsme novou
zemědělskou školu, která je stále zemědělská a nezaniká, přestože je vybavena zastaralou
zemědělskou technikou a kromě moderního skleníku má i zastaralé zemědělské stavby.
Rozloučili jsme se a pozvali jsme maďarské
organizátory k nám. Překvapivě naši hostitelé
projevili zájem o návštěvu naší lanškrounské
školy. A vyjeli jsme už bez novojičínských
přátel sami domů.
Na zpáteční cestě jsme trochu bloudili přímo
v Nyíregyháze, když jsme hledali nějaký
supermarket, a tím jsme zjistili, že město je
stejně velké jako Hradec Králové, jen nemá
naše krabicové paneláky. Nakonec jsme
zastavili až v Tokaji a také v Miškolci.
Městečko Tokaj je překvapivě malé vzhledem
k svému světovému ohlasu, ale v sobotu
odpoledne tam nakoupíte v mnohých vinotékách jejich vynikající tokajské bílé víno. Kdyby jen
u toho prodeje po zaslechnutí češtiny nedělali takové kyselé obličeje. Město Miškolc leží na
okraji rovin s černozemí a za ním se už zdvíhají slovenská pohoří. Svou velikostí i upraveností
nám připomínalo naši Olomouc. Na výpadovce na Slovensko jsme objevili supermarket Tesco
a v něm si nakoupili jídlo na noční cestu domů. Návrat do Lanškrouna byl únavný, cestovali
jsme v noci přes Slovensko a Moravu a zcela zničeni z dlouhé cesty jsme domů dorazili v neděli
ve 3 hodiny v noci.
Anna Flossová, Veronika Maršíková, Jan Škarka
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z kukuřičných palic pouze silou svých rukou. Přestože tuto disciplínu doma trénovala, podlehla
síle rukou mužských zástupců ostatních škol. Na ruční kosení vojtěšky nás pořadatelé převezli
dvěma autobusy na nedaleký pozemek, který byl značně rozrytý koly traktorů a porost byl hrubě
nevyrovnaný. Předvést kvalitní posekání vytyčeného porostu vojtěšky bylo nad síly mnohých
soutěžících (i nad naše), a proto byla soutěž anulována a její výsledky se do celkového
hodnocení nezapočítávaly.

2. STUDENTI SZEŠ SOUTĚŽÍ V ANGLICKÉ RECITACI A ZPĚVU
Dne 26. 3. 2008 se naši žáci už tradičně zúčastnili anglické soutěže O bílého havrana E. A. Poea
konané na radnici v Pardubicích. Milan Pluhař doprovázel na kytaru zpěv Terezy Řehákové
a přesto, že tato dvojice nezískala první místa v obrovské konkurenci, velice zaujala porotu svou
osobitostí a originalitou projevu. Trojice děvčat – Klára Langová, Simona Stupenová a Michaela
Komínková vystoupila v anglické recitační soutěži. Pro studentky to byla první, ale cenná
zkušenost. Dívky si sice neodvezly žádnou z hlavních cen, školu však reprezentovaly vzorně
a věřím, že v příštích letech svoje získané poznatky zúročí. Všem našim soutěžícím patří velký
dík!
Výroční zpráva SZeŠ Lanškroun 2007/2008

Mgr. Radmila Janoušková

3. ÚSPĚCH STUDENTŮ ZEMĚDĚLSKÉ ŠKOLY
Ve středu 9. dubna 2008 jsme se zúčastnili německé soutěže O trychtýř Christiana
Morgensterna, která se konala v Pardubicích. Soutěžilo se v kategoriích jednotlivců a skupin
v německé recitaci a zpěvu. Za doprovodu naší
paní učitelky Mgr. Tomkové jsme brzy ráno
odcestovali vlakem směr Pardubice. Od samého
rána jsme byli dobře naladěni, a tak jsme si
cestu krátili písněmi, které jsme měli připravené
pro soutěž. Každým rokem vyhlašuje Goethe –
institut Pardubice téma, podle kterého se určí
daný výběr písně nebo básně. Pro letošní rok
byla příroda a vše kolem ní.
Nebylo to lehké vybrat píseň na dané téma,
která by byla v německém jazyce a navíc
splňovala podmínky soutěže, a tak jsme zvolili
zcela jinou formu tvorby než naši ostatní
soutěžící a písně si vytvořili sami. Soutěžili jsme se dvěma písněmi, za skvělého doprovodu
mých dvou kamarádů a mé velké opory – Milana Pluhaře a Elišky Belasové, kteří spojili síly
a zkomponovali muziku k mým německým textům. První píseň byla od známé mladé zpěvačky
Ewy Farné, která v originále a hlavně v češtině zpívá písničku La,la laj. Druhá skladba byla zcela
originální a spolu se mnou ji ve skvělé formě zazpívala Tereza Řeháková. V kategorii recitace
nad 15 let vystoupila Veronika Hejcmanová se
svojí básní.
Celá soutěž probíhala velmi dobře, atmosféra
byla příjemná a všichni soutěžící předvedli
skvělé výkony. A jak jsme nakonec dopadli?
V kategorii zpěvu nad 15 let jsme vyhráli
1. místo za naši originální píseň Sing Natur,
což nás nesmírně potěšilo a všichni, včetně naší
paní učitelky, jsme z toho měli obrovskou
radost. V recitaci jsme drželi palce Veronice
a také ona se umístila na 1. místě, ze kterého
byla velmi potěšena. Ze soutěže jsme odjížděli
s pěkným pocitem, i když měsíce zkoušení
byly najednou pryč a nám se po nich již dnes často stýská, protože hudba je zároveň i naše
radost. Těšíme se proto na další ročník soutěže a věříme, že i v dalším roce se naše úsilí vyplatí
a naše hodiny zkoušení se brzy vrátí.
Za soutěžící studenty Lanškroun Klára Langová
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4. NĚMČINA NÁS BAVÍ – DEUTSCH LERNEN MACHT SPAß
Střední zemědělská škola v Lanškrouně pořádá čtvrtý ročník Konverzační soutěže v německém
jazyce. Myšlenka měření sil s ostatními odbornými školami v dovednostech získaných při výuce
německého jazyka vznikla v roce 2002. Ukaž, co umíš a jak se dorozumíš – vyzvali jsme právě
odborné školy, jejichž prioritou je specializace, nikoliv cizí jazyk.

Přirozená soutěživost nejen našich studentů nás natolik nadchla, že jsme se rozhodly vytrvat
a tradice byla založena. Další ročníky již proběhly za finanční podpory Pardubického kraje,
každý rok v soutěži přibývalo více a více škol…V roce 2006 se zúčastnily i studentky SOŠ
v Šumperku, naše aktivita zamířila i za hranice regionu.
Letos je soutěž naplánována na 5. 12. Přihlášeno je šest škol z regionu, jedna ze Šumperka
a nejvíce nás těší účast Střední zemědělské školy ze slovenského Kežmaroku. V roce 2007
budeme tedy měřit síly na mezinárodní úrovni.
Ráda bych uvedla, že „ dres naší školy“ opět „oblékne“ student druhého ročníku Václav Štarman
– nyní již zkušený soutěžní borec. Nejenže byl loni pátý, což je na „prváka“ slušný výkon, ale
účastnil se i literární soutěže, kterou v dubnu 2007 vyhlásila EU. Jeho práce výrazně zaujala
porotu, která ho ocenila mimořádnou cenou – pobytem v Bruselu, kde mohl pohovořit
o problematice českého zemědělství s evropskou komisařkou paní Marii Fischer – Boel. Je
přirozené, že s ní mluvil německy. Musím dodat – bez chyby…Uvidíme, jak si povede letos.
Pátý prosinec – den mikulášské nadílky  bude tedy na SZeŠ v Lanškrouně zaměřen na němčinu.
Všem přihlášeným přeje hodně zdaru Mgr. Drahuše Tkačíková, uč. německého jazyka.

5. DEUTSCH LERNEN MACHT SPAß
Die Landwirtschaftliche Fachschule in Lanškroun veranstaltete heuer schon den vierten Jahrgang
des Konversationswettbewerbes in der deutschen Sprache. Die Idee, mit anderen Schulen ihre
Kräfte an gewonnenen Fertigkeiten im Deutschunterricht zu messen, entstand im Jahre 2002.
Zeig, was du kannst und wie du verstehst – wir sprachen nur Fach und Berufsschulen an, die
Spezialisierung anstatt der Fremsprache bevorzugen.
Wir wurden von der großen Wettbewerblust
unserer Schüler so begeistert, dass wir uns
entschieden, nicht abzugeben und so wurde die
Tradition gegründet. Weitere Jahrgänge
verliefen unter der finanziellen Unterstützung
vom Bezirk Pardubice, jedes Jahr nahmen
immer mehr und mehr Schulen am Wettbewerb
teil…Im Jahre 2006 kamen auch Schülerinnen
aus der Fachschule in Šumperk, unsere
Aktivität überschritt die Regionalgrenze.
Heuer verlief der Wettbewerb am 5. Dezember.
Es wurden sechs Schulen aus der Region angemeldet, eine aus Šumperk und wir freuten uns sehr
über die Teilnahme der Landwirtchaftlichen Fachschule aus slowakischem Kežmarok. Wir
wetteiferten also im internationalen Wettbewerb.
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K realizaci nápadu došlo v prvním prosincovém týdnu. Spolu s kolegyní Martinou Tomkovou
jsme vybrali vhodný poslech, připravily gramatický test i témata pro ústní část soutěže.
Uchazeče jsme rozdělily do dvou kategorií – 1. a 2. ročníky, dále 3. a 4. ročníky. Vítězům
prvního ročníku jsme předaly diplomy a studijní slovníky. Finanční prostředky jsme v této době
žádné neměly, proto velký dík SRPDŠ při SZeŠ v Lanškrouně za pokrytí nákladů na ceny.
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Die Beteiligten absolvierten Hörverstehen, dann zeigten sie ihr Leseverstehen und ihre
grammatischen Kenntnisse. Nach der gereichten Punktenanzahl aus dem Test gingen die Besten
in den mündlichen Teil weiter, wo sie selbständig mit dem Schöffengericht sprachen und
konversierten.
Während des Wetteiferns herrschte freundschaftliche Atmosphäre. Unser großes Bedanken
gehört Kolleginnen, die uns mit der Verbesserung der Tests und mündlicher Prüfung halfen,
Schulleitung für Gestaltung guter Bedingungen beim ganzen Wettbewerb und vor allem dem
Bezirk Pardubice für seine finanzielle
Unterstützung. Die Finanzmittel wurden für
Preise der Sieger und Vorbereitung der
Materialien ausgegeben.
Unter den jüngeren Schülern wetteiferte schon
der erfahrene Schüler aus dem zweiten
Schuljahr Václav Štarman aus unserer Schule.
Voriges Jahr war er auf dem fünften Platz, was
gute Leistung im ersten Schuljahr war. Er nahm
auch am literarischen Wettbewerb teil, den die
EU im April 2007 ausrief. Das Schöffengericht
wurde von seiner Arbeit so begeistert, dass es
ihn mit dem Sonderpreis belohnte – Aufenthalt in Brüssel, wo er über die Problematik der
tschechischen Landwirtschaft mit der europäischen Kommissarin Frau Mariann Fischer – Boel
sprechen konnte. Es ist klar, dass er sich mit ihr deutsch unterhielt. Ich muss sagen – ohne
Fehler…Heuer war er auf dem sechsten Platz. Auf dem zweiten Platz unter den älteren Schülern
erstrahlte bekannte Klára Langová aus unserer Schule.
Der mit Deutsch gefüllte Tag verlief schnell, die Besten wurden belohnt. Wir gratulierten nicht
nur ihnen – Anerkennung gehört jedem Teilnehmer. Wir freuen uns auf Treffen im Jahre 2008!
Mag. Drahuše Tkačíková, Mag. Martina Tomková
6. WE ENJOY GERMAN
This year the SZeS of Lanškroun organized the 4th year of a Conversation competition in
German language. The idea of pitting our students’ strength against other vocational schools in
skills gained during German lessons arose in 2002. Let us know what you are good at and how
you are able to make yourself understood – we challenged these very vocational schools whose
priority is the specialization not a foreign language.
Not only our students’ natural competitiveness fascinated us so much that we decided to hold on
and the tradition was established. The following years took place with a financial support of
Pardubice district and every year more and more schools wanted to participate in this
competition. In 2006 students of SOS Sumperk took part in it and our activity headed behind our
region border.
The last competition was held on 5th December 2007. There were six schools registered, one
from Sumperk and one from the SZS of Kezmarok in Slovakia. We were very pleased by
Slovakian participation and we were able to pit the strength on the international level.
The competing students went through listening part and then they proved their understanding in
a written test and showed their grammar knowledge. The best of them moved on to the second
round according the number of points gained in the test. They took conversation with each other
and with the jury in the oral round.
The whole competition passed off in friendly atmosphere. Our words of thanks belong to our
colleagues who helped us with test corrections and oral examinations; to school establishment
for creating good conditions and the possibility to arrange this competition; and last but not least
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to Pardubice District Office for the grant. This financial support was used for materials and for
winners’ prizes..

The day full of German passed off very quickly and the best students were awarded. We
congratulate not only them – but our appreciation belongs to all participants. We are looking
forward to meeting in 2008!
Mgr.Drahuše Tkačíková, Mgr. Martina Tomková

7. NĚMČINA NÁS BAVÍ
Středa 5. 12. 2007 byl pro některé studenty poněkud neobvyklý den. Do Střední zemědělské
školy v Lanškrouně se jich sjel nemalý počet, aby si zde změřili síly v komunikačních
dovednostech v německém jazyce.
Pořadatelkou tohoto klání je již čtvrtým rokem SZeŠ v Lanškrouně. Soutěž je určena studentům
odborných škol. Letos se jí zúčastnilo celkem 48 studentů z devíti středních odborných škol: SPŠ
a SOU G. Habrmana Česká Třebová, SUPŠ
Ústí nad Orlicí a SOŠ a SOU Lanškroun jsou
na tomto poli našimi stálými partnery. Od
loňska s námi soutěží SOŠ Šumperk, v tomto
roce se přihlásily i další školy  SPŠ Letohrad,
SZŠ
Svitavy
a
SPedŠ
Litomyšl.
Nejvzdálenějším účastníkem byla SZeŠ ze
slovenského Kežmaroku.
Soutěžící absolvovali poslechovou část, poté
prokázali porozumění písemným testem
a předvedli své gramatické znalosti. Dle počtu
dosažených bodů ti nejlepší z nich postoupili do druhého kola soutěže, kde samostatně hovořili
a konverzovali s porotou.
Celé klání proběhlo v přátelské atmosféře. Náš dík patří kolegyním, které nám pomáhaly
s opravou testů a ústním zkoušením, vedení školy za vytvoření podmínek pro uspořádání soutěže
a v neposlední řadě Pardubickému kraji za poskytnutí grantu. Finanční prostředky byly použity
na ceny pro vítěze a na přípravu materiálů.
Den naplněný němčinou rychle uběhl, ti nejlepší byli oceněni. Blahopřejeme nejen jim  uznání
si zaslouží každý účastník. Těšíme se na setkání v roce 2008!
Mgr. Drahuše Tkačíková, Mgr. Martina Tomková
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The second class student Vaclav Starman, who is an experienced contestant, also represented our
school in this competition. Not only he was the 5th last year which was a fair success for the first
year student but he also took part in the literary competition, announced by EU in April 2007.
The jury was markedly interested in his work and they awarded him by an extra prize  the stay
in Brussels, where he was able to speak with European commissioner Mrs. Marie Fischer – Boel
about problems of Czech agriculture. It is natural he talked to her in German. And I must add –
without any mistakes. This year he took the 6th place.

8. MLÁDÍ 2007
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Mnozí ani nepostřehli, že 29. 11. 2007 se v Ústí nad Orlicí konala přehlídka mimoškolních
aktivit Mládí 2007. Naše škola se na této akci samozřejmě také podílela  a to účastí Kláry
Langové (3. C), Milana Pluhaře (3. C), Elišky Belasové (3. B) a Terezy Řehákové (3. B), kteří se
postarali o hudební vystoupení. Iveta Jelínková (4. A) představila svoje fotky a Bára Pařízková
(1. B) se prezentovala svými kresbami.
Program začínal v 9.00 hodinovým představením studentek SZŠ Ústí nad Orlicí (vydařená
divadelní hra Odysseova cesta domů), poté následoval blok hudebních čísel, jenž naše skupina
zakončovala. Po skončení programu byly možné konzultace s odborníky v oborech grafiky
a fotografie, výtvarnictví, zpěvu a divadla.
Souběžně s hlavním programem probíhala ještě recitační soutěž, ale té se nikdo od nás
nezúčastnil. Zuzana Olejárová (bývalá studentka 1. B) si nacvičila recitaci dvou básní, ale
bohužel přestoupila na jinou školu.
Naši studenti opět nezklamali, když zahráli skladby Luttenberger KlugVergiess mich, Bullet for
My ValentineTears don´t Fall, PehaSpomal, BulldockMuž v kápi, ohlasy byly velice příznivé.
Hudební porota také neměla k výkonu jedinou negativní připomínku.
Mgr. Martina Dolečková, Mgr. Pavel Studený
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9. SOUTĚŽ V JÍZDĚ ZRUČNOSTI

Při registraci oba pořadatelé důsledně
kontrolovali platnost řidičského průkazu. Tím
sice vyloučili ze soutěže asociálové, kteří
z nějakého důvodu přišli o řidičák, ale opět se
nikdo nezabýval průkazností, zda účastník
soutěže je ještě žákem přihlášené školy. Na
základě zkušeností s pořadateli však víme, že
v severomoravském kole se soutěží fair play
a že žádná ze zúčastněných škol do soutěže
nepřihlásí svého bývalého žáka, jak jsme
několikrát zaznamenali v jiných českých kolech.
Pořadatelé proti minulé akci připravili soutěžní trať mnohem náročněji a záludněji. Areál byl
užší a delší. Skvělý nový traktor Zetor Proxima se sice rád rozjel na delší trati, ale v zúženém
prostoru se dost neochotně obracel. A to
mnohým účastníkům soutěže působilo potíže.
Chyběly v něm sice nepříjemné pravoúhlé
zatáčky, zato šikovně postavené dvě rampy
potrápily kromě vítěze všechny soutěžící.
Netradičně členěný areál díky své délce
obsahoval dvě nové šikany  jednoduché
zacouvání mezi výtyčky a zastavení předními
koly traktoru mezi nenápadně nataženými
provázky.
Při losování jsme měli opět smůlu. Náš
ostřílený borec David Weinhauer si vylosoval
startovní číslo 2, a protože soutěžící s číslem
1 nám nic nepředvedl, tak veškerá tíha prvního jezdce odhalit záludnosti trati připadla na Davida.
Logicky zvolil pomalejší jízdu a soustředil se na kritická místa trati. Přesto svým chybným
odjezdem z pravé Slávky a nevhodným nájezdem k dotykovým tyčkám nechtěně svým
soupeřům předvedl, čeho se mají příště vyvarovat. Sice tím ztratil čas, nikoliv nervy, a jeho
umístění na 4. místě z celkově 16. soutěžících si zaslouží ocenění. Mirek Bulva si naopak
vylosoval nádherné číslo 11. Avšak vlivem nedostatečného tréninku a podcenění náročnosti tratě
v závěrečném spěchu vynechal šikanu, ve které měl zastavit předními koly mezi provázky,
a propadl se téměř na konec soutěžního pole, těsně před diskvalifikované jezdce.
Do severomoravského kola v jízdě zručnosti bylo v 10 hodin přihlášeno 14 soutěžících
a dodatečně po zprůjezdnění dálnice u Vyškova celkem 16 soutěžících z pouhých 7 škol
z původně zamýšlených deseti. Je smutné, že každým rokem klesá počet zemědělských škol
schopných vyslat do této soutěže své reprezentanty. Na prvním místě se tradičně umístil žák
z opavské a za ním na druhém a třetím místě žáci z frýdeckomístecké školy. Je velkým
úspěchem Davida Weinhauera, že se se shodným počtem tří trestných minut a jen s delším
časem než bronzový soutěžící umístil na čtvrtém místě. Všichni předchozí soutěžící totiž na
svých rodinných farmách téměř denně jezdí s traktorem a nechtěli Davidovi věřit, že on trénuje
pouze ve škole a o prázdninách na brigádách.
Ing. Jan Račanský
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Soutěž v jízdě zručnosti letos opět proběhla 8. dubna 2008 při příležitosti konání zemědělské
výstavy Techagro 2008 v areálu BVV Brno. Organizace se ujala Střední škola automobilní,
mechanizace a podnikání v Krnově pro celou severomoravskou oblast ve spolupráci
s vydavatelstvím zemědělské literatury Profi
Press, které je garantem akce v rámci celé české
republiky.
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10. SOUTĚŽ V JÍZDĚ ZRUČNOSTI – CELOSTÁTNÍ FINÁLE
Celostátní finále Jízdy zručnosti se konalo 25. června 2008 na pozemcích ZVOS Hustopeče jako
součást Dne zemědělce. Pořadatel soutěže vydavatelství Profi Press pověřil sestavením soutěžní
tratě bývalé SOU ve Světlé nad Sázavou, nyní
odloučenou školu spadající pod ČZA a SZeŠ
Humpolec.
Učitel
odborného
výcviku
Ing. Hoskovec postavil se svými žáky velmi
těžkou trať na čerstvě posečeném ječném
strništi ve svahu a v mírném úžlabí. Strniště
všem 22 účastníkům dosvědčilo, že na trati
nikdo předem netrénoval. Sám stavitel překážek
na úvod trať projel a trochu zklamal našeho
borce Davida Weinhauera, když vytyčky pro
pravoúhlou zatáčku o 10 cm rozšířil, protože
David tuto zatáčku měl dobře natrénovánu. I tak
mnohým soutěžícím zatáčka působila neskonalé
problémy. Nejtěžší disciplínou bylo bezesporu
couvání do garáže, které vyžadovalo velkou zkušenost s couváním na zvlněném svahu.
Překvapením pro všechny zúčastněné byl soutěžní Zetor bez pohonu předních kol s datem
výroby shodným s datem narození většiny soutěžících.
Do finále postoupilo z 6 oblastních kol celkem 24 soutěžících, ovšem 2 se z finále odhlásili.
Jezdci si po zaevidování vytahovali trička se startovními čísly přímo z krabice a náš David si
vylosoval skvělé číslo 11. Asi 3 soutěžící se do celostátního finále dostali nějakým nedopatřením
a některé překážky nám rozhodčím doslova likvidovali pod rukama. Jiní s traktorem jeli jako
k ohni a na nerovném terénu sbírali zbytečné trestné body. Ale většina jich jela skvěle a už třetí
jezdec nám předvedl mistrovskou jízdu. David tradičně zvolil pomalejší tempo s důrazem na
preciznost projetí překážek, ovšem malá zkušenost s couváním v terénu se mu vymstila v garáži,
kde pětkrát ťukl a získal tak 5 trestných minut k výslednému času. Díky kvalitě většiny
soutěžících a dobré organizaci mělo finále spád a zaujalo mnoho přihlížejících zemědělců.
Po skončení soutěže jsme měli spoustu času do slavnostního vyhlášení vítězů a mohli jsme se
kochat předváděnými sklízecími mlátičkami, lisy a vozy od různých výrobců. Ke každému
předváděnému stroji jsme při jeho pracovním nasazení vyslechli odborný komentář.
Ing. Sedláček, majitel vydavatelství Profi press,
ve 14.30 přečetl asi dvěma tisícům návštěvníků
jména soutěžících Jízdy zručnosti i s jejich
vysílajícími školami. Je příjemné slyšet název
naší školy mezi plejádou různých organizací
zemědělského charakteru. Ing. Sedláček ocenil,
že soutěž nabývá na kvalitě a že letos se jí
zúčastnilo celkem 139 žáků z 33 zemědělských
škol. Náš David Weinhauer se umístil na
krásném devátém místě. Je zajímavé, že všichni
tři jeho pokořitelé ze severomoravského
oblastního kola se ve finále umístili až za ním.
Na to, že David doma traktor nemá, je jeho výkon obdivuhodný a všechny nás ve škole potěšil.
Za učitelský kolektiv ke skvělému výkonu blahopřeje Ing. Jan Račanský
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11. ÚSPĚŠNÁ ÚČAST STŘEDNÍ ZEMĚDĚLSKÉ ŠKOLY LANŠKROUN NA CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽI

Hlavním cílem bylo sportovní zápolení zemědělských škol
ve znalostech a praktických dovednostech z odborných
předmětů
(ekonomika,
pěstování
rostlin,
chov
hospodářských zvířat, mechanizace a praxe). Náš soutěžící
Miroslav Bulva, student čtvrtého ročníku Agropodnikání –
provoz, se umístil na krásném druhém místě
z 26 soutěžících zemědělských škol. Za učitelský kolektiv
srdečně blahopřeje
Ing. Jiří Hřebíček

Miroslav Bulva

12. SPORTOVNÍ SOUTĚŽE
Stejně jako v minulých letech, tak i letos jsme se zúčastnili přespolních běhů v Kypuši.V říjnu
2007 jsme soutěžili v tradičním Běhu do sjezdovky, kde naši studenti získali tři medailová
ocenění. V květnu 2008 jsme si „vyběhali“ jednu bronzovou medaili na Běhu Kypuší.
13. VOLEJBALOVÁ OLYMPIÁDA
Na podzim loňského roku se družstvo děvčat zúčastnilo tradiční volejbalové olympiády, která se
uskutečnila na volejbalových kurtech v Lanškrouně. Na medailové umístění jsme sice nedosáhli,
ale ostudu jsme naší škole určitě neudělali. V květnu se konala další volejbalová olympiáda.
Naše družstvo dosáhlo nejlepšího výsledku za poslední roky, když vybojovalo 1. místo.
Mgr. Lenka Chrobáková
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Střední zemědělská škola Lanškroun se zúčastnila 10.
a 11. dubna 2008 celostátní soutěže žáků čtvrtých ročníků
zemědělských škol studijního oboru Agropodnikání. Tuto
akci organizačně zabezpečoval loňský vítěz Vyšší odborná
škola a Střední zemědělská škola v Táboře.
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14. LANŠKROUN HISTORICKÝ IV.
V uplynulém školním roce se uskutečnil již čtvrtý ročník středoškolské soutěže Lanškroun
historický. Toto studentské klání vyhlašuje vždy po třech letech Městské muzeum Lanškroun ve
spolupráci s Městem Lanškroun a učiteli
českého jazyka, dějepisu a občanské výchovy
jednotlivých středních škol. Hlavním cílem je
probudit zájem mladých lidí o historii města,
jeho blízkého okolí, případně celého regionu
Lanškrounska. Vyhlášená témata letošního
ročníku se týkala významných osobností našeho
kraje, historie důležitých budov i spolků
regionu, v neposlední řadě se studenti zabývali
vzpomínkami pamětníků.
Za zemědělskou školu se při podzimní registraci
přihlásilo pět soutěžících. Všichni se v průběhu
zimních měsíců přesvědčili o tom, že badatelská
práce
je
především
náročné
hledání
Zdeněk Motl
a zpracování faktů, dat a fotografií. V předjaří 2008 již
nám zbyli jen tři soutěžící a své práce do stanoveného
termínu stihli odevzdat pouze dva z nich. Je potěšující, že
oba naši studenti se svými studiemi probojovali mezi
oceňované práce. Konkrétně – v silné konkurenci
studentů gymnázia a střední odborné školy se Zdeněk
Motl (student 2. C) umístil na krásném 2. místě a Miloš
Ouřecký (student 1. A) obsadil solidní 4. post
z celkových 11 přihlášených. Oba naši mladí fanoušci
historie přitom zpracovávali fakta o málo známých
místech okolí Lanškrouna. Zdeněk si vybral zmapování
vzestupu a úpadku slavného poutního místa 18. století,
Mariánské studánky v Rychnově na Moravě; druhou
částí své práce nám přiblížil vývoj poutnické tradice na
Mariánské Hoře. Kromě zajímavých historických fakt
obsahovala studie také méně známé pověsti a regionální
zajímavosti. Milošova práce je jakýmsi průvodcem po
památnících připomínající oběti II. světové
války v našem regionu. Věcným, ale poutavým
stylem přibližuje hrdinství vojáků, partyzánů i
prostých občanů, kteří položili své životy v boji
proti fašismu. Kromě známých mohyl
upozorňuje
na
mnohdy kritický stav
pozapomenutých pomníků. To vše dokládá na
aktuálních fotografiích, při jejichž pořízení
vydatně pomáhal Mgr. Pavel Dvořáček. Dík za
technická zpracování patří také Mgr. Emilu
Foglovi. Na slavnostním vyhlášení, které se
uskutečnilo 30. 4. 2008 v rámci konference
Lanškroun historický IV., jsme mohli být na
naše studenty právem pyšní. Při prezentaci
sebevědomě obhájili své práce a svým
úspěchem mimo jiné dokázali, že humanitní obory nejsou jen výsostným polem gymnázií, ale že
je lze úspěšně rozvíjet i na zemědělské škole.
Mgr. Pavel Studený
Miloš Ouřecký
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15. NAŠI STUDENTI ČTOU A PÍŠÍ NOVINY

Střední zemědělská škola Lanškroun se do této akce také zapojila. MF Dnes jsme zatím nejvíce
využili v hodinách českého jazyka a literatury. Při hodinách zaměřených na publicistiku jsme si
vysvětlili strukturu novin, ale zejména jsme si na daných článcích demonstrovali podstatu
některých publicistických útvarů – například fejetonu, komentáře, úvodníku, zprávy.
Autoři projektu Studenti čtou a píší noviny sledují také ještě jeden cíl. Formou soutěže se snaží
dokázat teenagerům, že jedním z principů novin je také zveřejňování myšlenek obyčejných lidí
„z ulice.“ V průběhu šesti jarních týdnů se mladí lidé z celé republiky mohli vyjádřit k redakcí
zadávaným tématům. V 1. kole zatím osobitě zpracovávali téma Výchova a tresty, 2. kolo, které
mělo uzávěrku 9. 4. 2008, čtenářům nabídnulo studentskou reflexi totalitní minulosti. Téma
třetího kola se týkalo připravované olympiády v Číně. Celá kampaň končila 9. 5. 2008, na
podzim proběhne předání hodnotných cen těm nejlepším autorům. Všichni ale vědí, že v tomto
případě o nějaké dary zase tak nejde. Největším oceněním je zveřejnění vlastního názoru. Své
o tom ví studentka SZeŠ Lanškroun Veronika Šablaturová, které redakce Pardubické přílohy MF
Dnes otiskla její úvahu pod názvem Poslanci jsou našimi teenagery. Kláře Macounové vydala
redakce MF Dnes úvahu o bratrech Mašínových a Simoně Stupenové vyšel článek o olympiádě
v Pekingu. Své postřehy do MF Dnes poslala také studentka čtvrtého ročníku Iveta Jelínková.
Všechny odeslané práce budou publikovány v Listech Lanškrounska.
Mgr. Pavel Studený

Svět bez válek?
Upozorňuji, že nejsem miss, ale dokážete si představit svět bez války a utlačování slabších?
S násilím se setkáváme v různých podobách. Vždy nejméně vnímáme takové, které nám je nejdál
a skoro se nás nedotýká. Jednoduše řečeno problémy druhých. Média každý den přinášejí
nejnovější informace z celého světa. V Africe umírají na hlad a obyčejné chřipky. Na Blízkém
východě zabil sebevražedný atentátník několik lidí a spoustu jich zranil.
Představili jste si někdy, jak se v takovém prostředí žije? Samozřejmě proč byste měli? Je to
přece jejich válka. Vy jste ji nezačínali. Na co se zabývat jejich problémy. Vždyť sami jich máte
dost. Rozešla se s vámi vaše milovaná osoba, nemáte peníze na kalhoty z nové kolekce, v práci
otravuje šéf a ve škole učitelé. Napadlo vás, že ty osoby tam někde daleko už ani nemají nikoho,
kdo by je miloval? Celá rodina třeba zemřela nebo vás prodala, aby se uživila? To už nejsou tak
hezké představy. Čí problémy jsou větší?
Nechci, abyste šli a posílali peníze na různá konta, ale přestaňte se na chviličku zabývat svými
problémy a zamyslete se nad problémy těch ostatních. Třeba zjistíte, že se dá pomoct
i zamyšlením. Třeba nezdá se vám zvláštní, proč sousedka padá každý týden ze schodů nebo
naráží do futer od dveří. Třeba má ty modřiny od něčeho úplně jiného. Když se nezamyslíte, tak
další ráno ji už nemusíte potkat.
S násilím a porušováním lidských práv se bohužel mnozí setkáváme již v mladém, školním věku.
Kdyby náhodou někdo nevěděl, mám na mysli šikanu. Sama jsem se s ní na vlastní kůži setkala
a nejde o nic příjemného. Nebyla jsem premiant ani úplně hloupá. Dodnes netuším, kde byla
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Mnozí pravidelní čtenáři Mladé fronty Dnes si jistě všimli nové rubriky Studenti čtou a píší
noviny. Pod tímto názvem proběhla od posledního březnového týdne celorepubliková kampaň,
která měla za cíl přitáhnout mladé lidi od elektronických médií zpět ke klasickým „papírovým“
novinám. Jeden z největších českých deníků prostřednictvím svých regionálních redakcí vyzval
střední školy ke spolupráci na tomto projektu. Učitelé vyberou třídy a ty po dobu šesti týdnů
dostávají zdarma noviny (maximálně však 90 ks na školu). Jistou, vlastně příjemnou a výuku
zpestřující podmínkou je práce s denním tiskem ve vybraných hodinách. Vhodná aktuální témata
studenti se svým učitelem rozebírají například v hodinách zeměpisu, dějepisu či ekonomice.

chyba. Ale kdysi mi pan ředitel řekl, že k šikaně přímo vybízím, neboli jsem typ k tomu určený.
Skvělý přístup, že? Pane řediteli, přála bych Vám, abyste si na den zkusil být tím typem. Je těžké
se šikanou bojovat. Vždy je důležité ji rozpoznat a nepřehlížet.
Většina naší společnosti si často neuvědomuje, že by mohlo být hůř. Je to nejspíše jeden
z lidských rysů. Dokud nepoznáme zlo, tak si nebudeme vážit dobra. Jak docílit toho, abychom si
vážili toho, co máme? Navrhuji otevřít učebnici dějepisu a občas zapnout televizi na zprávy a ne
jenom na seriál, který jde po nich. Zhodnoťte, jak jsou na tom ostatní a jak vy. Snažte si ve svém
životě najít to hezké a děkujte, že žijete tady.
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Klára Macounová, SZeŠ Lanškroun

Hrdinové nebo vrazi?
Zajisté se shodneme na tom, že společnost je rozpolcena. Byli bratři Mašínové odbojovou
skupinou kluků, kteří si potřebovali něco dokázat, a proto loupili, ničili majetek a vraždili? Byly
všechny tyto akce opravdu nutné? Zoufalá doba si žádá zoufalých činů. Bohužel to byla válka.
Válka mezi několika mladými muži a komunistickým režimem.
Ten zabil spoustu nevinných lidí, kteří mnohdy chtěli jenom mluvit. Je možné, že Mašínové
a spol. mohli být oběťmi. Vždyť jejich mladistvé ideály a vlastenectví, ke kterým byli vychováni
svým otcem, měly ztroskotat a měly být nahrazeny poslušností k jedné straně. Nastala potřeba
boje za záchranu vlastní svobody. Bohužel nejsem přesvědčená, že to nešlo udělat i jinými
prostředky. Ale jak jsem podotkla, byla to válka a ve válce umírají nevinní; mezi ně se dají
započítat i oběti Mašínovic skupiny.
Třeba účetní z Kovolisu Rošický. Lidé, kteří ho znali, o něm mluví jako o svědomitém, mírně
zakřiknutém puntičkáři. Milan Paumer v televizi tvrdil, že zabili milicionáře. Myslím, že by si
pan Paumer měl o člověku, kterého neznal do té doby, než ho zastřelil něco zjistit. Je možné, že
byla spletena jména. V milicích sloužil totiž Rosický. Ale to neomlouvá, přestože od této akce
uplynulo už hodně let. Příležitostí k uznání chyby a omluvě bylo spousta.
Srovnejme kolik obětí zabil totalitní režim a kolik odboj. Je to smutná bilance. Pro žáka dějepisu
pouhá čísla. Představme si však za každým jednoho člověka a jeho příbuzné. Ti jsou naštvaní
a vidí spravedlnost, zcela přirozeně, na své straně.
Čím tedy Mašínovci byli? Hrdinové nebo vrazi? Nechci to rozsoudit. Jednoznačný verdikt snad
ani neexistuje. Řekla bych, že ke každému mají trochu blízko. Určitě se svým, u některých
neoblíbeným a odsuzovaným, kovbojským způsobem zasloužili o věci, které nám dnes přijdou
zcela přirozené. Třeba o svobodu slova. Té může využít každý občan České republiky. Tohoto
práva teď využívám a jsem ráda, že můžu vyslovit svůj názor beztrestně a svobodně. Mašínům
a jim podobným patří dík.
Klára Macounová, SZeŠ Lanškroun

(otištěno v MF Dnes 25. 4. 2008)

Měla by být olympiáda v budoucnu také v České republice? J aká jsou pro a proti?
Měla by být nebo neměla? Názory občanů naší republiky na tuto otázku se různí. Podle někoho
by tu měla být. Vždyť Praha je taky krásná a možná by to přilákalo více turistů. Ale někteří jsou
zásadně proti. Mezi takové lidi patřím i já. A proč? To vám hned povím.
Olympijské hry velice ráda sleduji v televizi. Ještě štěstí, že doma máme tři. Můžu se v klidu dívat
a nemusím se s rodiči hádat, jestli se budeme koukat na moje pořady nebo na jejich tolik
oblíbené zprávy, které si nikdy nenechají ujít. I když se mi toto sportovní klání velice líbí, v naší
republice bych ho nechtěla. Ptáte se proč? Důvodů je několik. Třeba bych nechtěla, aby se celá
republika zadlužila ještě více než je. Co by to pro nás, obyčejné lidi znamenalo? Určitě vyšší
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daně. A kampak by asi tyto peníze putovaly? Kam jinam než do kapes našich poslanců. Snad
všichni nevěříte tomu, že vybrané peníze, které musíme povinně platit, šly na věci, na které
správně mají jít? Nebo si to myslím jen já?

Nebudu radši malovat čerta na zeď. Záleží na každém člověku, jak se k olympiádě staví. Jak jsem
říkala na začátku. Někdo je pro a někdo proti. A jak říkám já: „ To, co si myslím a to, co sním, mi
už nikdo nevezme.“ Vážení spoluobčané nebojte se vyjádřit svůj názor. Ať už je kladný nebo
záporný. Sportu zdar, olympiádě zvláště!
Veronika Šablaturová, , 3.A, SZeŠ Lanškroun

J ak správně trestat? Co si rodič či učitel smí dovolit a co už ne?
Jak správně trestat? To je složitá otázka. Většinou trestají rodiče své děti. A jak? To záleží na
rodičích. Oni sami nejlépe znají své děti a ví, co na ně platí. Tedy pokud se o ně starají. I to se
stává, že se rodiče svým dětem nevěnují. Ve škole ale úlohu rodičů přebírají učitelé.
Všichni žáci už od základní školy ví, že jaké tresty si doma dovolí rodiče, to si k nim učitelé
nemohou dovolit. Třeba tělesné tresty. Někdy toho docela lituji, že Komenský tyto tresty zakázal.
Učitel může žáka maximálně potrestat tím, že mu dá poznámku, nebo ho třeba vyvolá na těžkou
látku a skončí to špatnou známkou. Pro některé žáky to ale nic neznamená. Nevadí jim ani to, že
rodiče je doma za to potrestají. Málokterý rodič dnes už používá tělesné tresty. Spíše to končí
„ zarachem“ , zabavením telefonu, zákazem počítače nebo televize. To učitel takovýto zákaz dát
nemůže. Takže když se to tak vezme, tak celou úlohu rodičů učitelé nepřebírají. Až takovou moc
nad svými žáky nemají. Proto se není kolikrát čemu divit, když žáci pořád svého učitele
provokují, že učitel už nevidí jiné východisko než tělesný trest. Co na to žáci? Začnou si stěžovat,
že je učitel mlátí. A kdo je konečným viníkem? Učitel. Proto třeba takovýto učitel dostane
výpověď a bohužel s tím nic nenadělá. Je třeba i možné, že to skončí hůř než výpovědí.
Proč vůbec žáci své učitele provokují? Třeba je to tím, že se chtějí před svými spolužáky nebo
partou vytáhnout nebo to dělají z nudy, pro navýšení adrenalinu nebo je to možná tím, že si
učitel ve třídě nedokáže udělat autoritu. Ale když je žákůprovokatérů ve třídě více než slušných
žáků, tak si tu autoritu prostě nevytvoří. A učitel si to musí nechat líbit. V některých případech se
stane, že učiteli „ ujedou nervy“ a všichni víme, jak to končí. Ale proč nejsou nějakým způsobem
potrestáni i žáci? Je to snad tím, že jim nebývá 15 let? Podle mě to tím není. Spíš to vypadá, že
žáci mají ve škole určitý druh imunity. Jako naši poslanci. Když se na to tak koukám, tak žáci ve
škole nedodržují určitý řád a pak to tak dopadne. S poslanci to máte to samé. Ti taky mohou
něco provést, ale protože mají imunitu, nic se jim nestane. Takže poslanci jsou vlastně takovými
našimi teenagery. Jelikož se už začínám míchat do politiky, raději svoji úvahu ukončím.
Vážení učitelé. Vím, že to nemáte s některými žáky lehké, bohužel to musíte nějak přetrpět. Ale
říkejte si, že po téhle špatné třídě přijde třída lepší, kde vás žáci budou mít rádi a budou si vás
vážit.
Veronika Šablaturová, třída 3.A, SZeŠ Lanškroun

Pozn.: Zveřejněno pod názvem: Poslanci jsou našimi teenageři.
(otištěno v MF Dnes 25. 3. 2008)
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Další důvod je ten, že by zde možná bylo více kriminality. Když se dívám, jak to teď vypadá
v Číně. Protesty, násilí a spoustu dalších věcí. Copak chcete, aby to tady taky tak vypadalo?
Nevím nevím, jak by si s takovýmto problémem poradili naši strážci zákona. Nechci je
podceňovat, ale myslím si, že by tohle nezvládli. Možná by se zde rozmnožili i drogoví dealeři.
A čeho se dneska bojí celý svět? Teroristického útoku. Může se stát cokoliv. Ale třeba se na
všechno dívám moc černé a nic z toho se nestane. Ale kdo ví?
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Olympiáda ano, porušování lidských práv ne
Myslím, že lidská práva a sportovní událost jsou dvě naprosto odlišná témata. Jediné, co je
spojuje, je stát Čína. Nepřijde mi správné řešit před olympiádou porušování lidských práv.
Lidská práva se v této zemi porušovala už dávno předtím, takže jsme proti tomu mohli bojovat již
dříve. Ale neučinili jsme tak, takže řešit něco takového „ za pět minut dvanáct“ je ztráta času.
Navíc nevidím důvod, proč by Čína nemohla hry pořádat. Pokud je připraví a učiní z nich
velkolepou akci, proč ne? Koho bude při skoku do dálky zajímat, jestli zde lidská práva
porušují? Něco špatného můžeme najít na každé zemi, ale řešme to jen tehdy, kdy se to bude
týkat pořádané akce. Kolik zemí porušuje práva zvířat? Byla kvůli tomu někdy zrušena tak velká
akce jako je olympiáda? Olympiáda je sportovní tradice, kde by mělo jít jen o sport. Na chyby
pořádající země by se mělo po dobu trvání celé akce mírně zapomenout.
Tím však neříkám, abychom porušování lidských práv přehlíželi. Takto jsme to dělali doposud,
teď bychom měli začít jednat, aby se už nikdy něco podobného neopakovalo. Pokud se nám režim
v Číně nelíbí, měli bychom navrhnout nějaká řešení, jak ho změnit. Nebo s koncem olympiády
zapomeneme na využívání dětské pracovní síly a omezování svobody slova?
Simona Stupenová, studentka 1.C SZeŠ Lanškroun

(otištěno v MF Dnes 7. 5. 2008)

Dračí smyčka
Jistě si většina z nás živě vzpomíná na motivační a výchovné prostředky ze svého mládí. Musíme
chtě nechtě přiznat, že pokrok jde dopředu, kam jde ale v motivaci dětí a ve výchově?
Určitě si vzpomenete na malého Péťu Bajzu, který špatně uvázal horolezecký uzel zvaný Dračí
smyčka. Jeho tatínek ho náležitě potrestal podle svého uvážení, ale mamince bylo Péti líto, a tak
na tatínka volala, ať už toho nechá. To, že díky rozvázané Dračí smyčce strávil s maminkou
krásný, romantický večer u studny při vyndávání pomerančů, už bohužel nikdo nevidí. Holt
všechno zlé je k něčemu dobré, jak praví stará dobré pořekadlo.
Co je pro naše zlenivělé děti vlastně motivací? Co by si děti nejvíce přály, třeba za vysvědčení?
Co vlastně děti po škole dělají? Věnují se vůbec nějakým svým koníčkům a zálibám nebo jen sedí
u televize nebo počítače a stravují se hamburgery? Mají rodiče vůbec přehled o svých dětech?
Otázkou v dnešní době může být i to, jestli student skutečně jde do školy, když tam má jít?
Nechodí třeba na zastávku svého dopravního prostředku spíše jen ze zvyku? No co z davu
školáků se prostě jednoduše vytratí a má celý den jen tak pro sebe. A co dělá během dne je
otázkou…
Určitě si říká, že jeden den se nemůže nic stát a rodiče mu večer omluvenku přeci napíší. Prostě
mu bylo špatně a celý den proležel, aby se mu udělalo lépe. Studenti to zkouší stále častěji, až se
po chvíli „ bloumání“ městem zapojí k nějaké partě, ve které okusí první cigaretu, „ marušku“ ,
neli něco jinačího… Kde tedy skončila výchova rodičů nejen proti kouření?
Co je pro dítě, které nechce chodit do školy vlastně motivací? Některé děti tam chodí rády,
protože jsou dobře podporovány a motivovány, a to nejen rodiči. Rády mezi sebou soutěží nejen
o to, kdo dostane jedničku z diktátu nebo ze slovní úlohy. Jsou pro ně nároky rodičů přehnané,
a proto své vzdělání předem vzdávají? Na jednu stranu se říká, že bez práce nejsou koláče, ale
podle mého názoru jsou některé výchovné prostředky rodičů, přílišné.
Proč jsou takové rozdíly? Student, který má na vysvědčení „ židličky“ od shora až dolů a za celý
rok pro školu doslova nehnul prstem, přesto jede na rodinnou dovolenou na „ Kanáry“
a považuje to za „ naprosto normální“ , zatímco rodiče „ jedničkáře“ dobré studijní výsledky
považují za samozřejmost. Tak ku spokojenosti obou stran „ vysolí“ z peněženky „ Božku“ a je
jistě do dalšího pololetí na obou stranách klid.
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Co je tedy lepší celý rok ve škole „ nic“ nedělat a pak si jet jako každý rok na „ dovču“ ? Neučíme
se přece jenom proto, abychom neumřeli hloupí!!!

Přiznám se, na mě při výchově platilo asi obojí. Jako motivaci pro dobré studijní výsledky rodiče
používali letní jezdecké tábory a jako trest, že ke koním dneska nemůžu, protože… A důvod se
najde lehce, však to znáte!!! Trest na mě platil asi víc, protože na tábor se jezdí až v létě, zatímco
ke koním se může po souhlasu rodičů každý den. Takže na mě platí spíš trest. Dnes už je to jinak.
O tom, jestli půjdu nebo nepůjdu ke koním, si rozhoduji sama a musím uznat, že je to skoro
pokaždé, když je příležitost.
Moji rodiče na nás se sestrou používali jak hrozbu tresty, tak i motivaci. Myslím, si že by se
v přiměřené míře měly používat obě formy. Se setrou jsme měly rády přírodu, a proto jsme
chodily na skauta. Jezdívaly jsme na různé víkendové akce, ale i na tábory. A dodnes umíme
uvázat Dračí smyčku obě dvě, protože se chceme vyhnout situaci, kdy nám spadnou pomeranče
do studny.
Iveta Jelínková, studentka 4. ročníku, SZeŠ Lanškroun

16. BIOLOGICKÁ OLYMPIÁDA
Dne 6. 2. 2008 se uskutečnilo školní kolo biologické olympiády kategorie B. Soutěž byla
rozdělena na část praktickou (zhotovení a vyhodnocení mikroskopických preparátů) a část
teoretickou, která byla letos zaměřena na téma: Mutualismus, vzájemně prospěšná symbióza.
Vše bylo ještě doplněno poznáváním rostlin, živočichů a všeobecným testem znalostí z biologie.
Do školního kola se přihlásilo 6 studentů: z 1. A Lucie Benešová, Bohuslav Beran, Anna
Janková, Tibor Uhlíř; z 2. A Pavel Schiller a Václav Štarman.
Nejlépe se umístili:

1. Pavel Schiller, 2. Václav Štarman, 3. Anna J anková

Pavel Schiller a Václav Štarman postoupili do krajského kola, které proběhlo 11. 4. 2008
v budově Gymnázia Svitavy. Z celkového počtu 27 soutěžících se naši zástupci umístili: na
12. místě Václav Štarman a na 17. místě Pavel Schiller.
Toto umístění považujeme za velmi úspěšné, protože ostatní soutěžící byli vesměs studenty
gymnázií, kde jsou na studium biologie více zaměřeni a výuka je dotována vyšším počtem hodin.
Všem studentům, kteří soutěžili ve školním, ale hlavně v krajském kole biologické olympiády
patří dík a uznání
Za organizátory soutěže Ing. Marie Urbanová
17.

MATEMATICKÉ SOUTĚŽE

V březnu 2008 se naši studenti zúčastnili 26. ročníku regionální matematické soutěže studentů
SOŠ, SOU a SPŠ v Ústí nad Orlicí. V nemalé konkurenci středních odborných škol obsadili
studenti Alexandra Dospivová (studentka 1. A) 24. místo ze 46 soutěžících v kategorii S1,
Lenka Mnichová (studentka 3. C) 13. místo ze 41 soutěžících v kategorii S3, Monika Dušková
(studentka 3. C) 20. místo ze 41 soutěžících v kategorii S3 a Tomáš Navrátil (student 4. C)
5. místo z 33 soutěžících v kategorii S4.
Další soutěž, tentokrát 16. ročník celostátního kola matematické soutěže žáků SOŠ, ISŠ, SOU
a OU, nás čekala v dubnu. Soutěžící ze středních odborných škol prověřovali své vědomosti
a logické myšlení ve vybraných soutěžních střediscích. Student Tomáš Navrátil opět nezklamal.
Ve velmi těžké konkurenci celé republiky obstál opět. Mezi 336 soutěžícími se umístil na velmi
hezkém 24. místě.
Blahopřeji studentům k vynikajícím výsledkům a doufám, že se budou i nadále věnovat
matematice nad rámec studijních povinností.
Mgr. Lenka Tejklová
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Proč dítě nechce jet raději se skautem na tábor, jako jezdili rodiče na „ pionýrák“ ? To už všichni
po škole sedíme u počítačů nebo „ vypalujeme zobáky s cigaretou v ruce“ a o přírodu se nikdo
z nás nezajímá?

C HARITATIVNÍ ČINNOST

Výroční zpráva SZeŠ Lanškroun 2007/2008

1. MYSLÍME I NA JINÉ
7. května 2008 se konala v Lanškrouně
celodenní benefiční akce pro podporu projektu
Adopce na dálku s názvem Když děti
pomáhají dětem. Naše škola poskytla
dopoledne dětem bezplatně možnost svézt se
na ponících, studenti dvou tříd navštívili
dopolední koncert. Vstupné za koncert a sbírka
dobrovolných příspěvků uspořádaná mezi
učiteli, zaměstnanci a některými studenty daly
dohromady částku 4 364, Kč. To umožní
Priyadarshini Ane, jedenáctileté holčičce
z Indie, která žije po smrti otce jen s maminkou
a dvěma bratry, školní docházku a školní
pomůcky téměř na jeden celý školní rok.

Když děti pomáhají dětem

14. května 2008 se vydalo do ulic Lanškrouna 9 dvojic našich studentek
v zářivě žlutých tričkách nabízet k zakoupení květ měsíčku lékařského –
symbol Českého dne proti rakovině. Zapojení našich studentů je již
dlouholetou tradicí. Letos se jim podařilo získat částku 33 905, Kč.
Nejúspěšnější dvojice H. Václavíková a T. Pernická získala částku 5 132, Kč.
Jak se všechna děvčata svěřila, účast na této akci je pro ně školou života.
Setkávají se s různými reakcemi od nadávek do zlodějů až po dojemné
příběhy osobní či těch nejbližších, kteří rakovinou trpí a v boji s ní prohráli
nebo naopak zvítězili.
Všem děvčatům patří náš dík!
Věra Kovaříková

2. SVĚTLUŠKA 2008

Dne 16. 9. 2007 se vybrané studentky 2. a 3.
ročníku oboru Podnikání a služby zapojily do
celonárodní sbírky Světluška. Světluška je
dlouhodobý stěžejní projekt Nadačního fondu Českého rozhlasu
založený na dobré vůli lidí, kteří se rozhodli darovat nevidomým trochu
světla. Světluška pomáhá dětem i dospělým s těžkým zrakovým
postižením.
Ing. Věra Zemanová
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O DBORNÉ EXKURZE A SEMINÁŘE

1. EKOLOGICKÝ SEMINÁŘ, DRUHÝ ROČNÍK

V teoretické části jsme využili osvědčené
spolupráce s pracovníky odboru životního
prostředí z MÚ v Lanškrouně, kteří seznámili
studenty s problematikou odpadů a ochrany
vod. Další odborná přednáška se týkala
záchrany
poraněných
ptáků,
kterou
studentům přednesla a praktickými ukázkami
doplnila paní Malátková z organizace Ochránci
přírody.
V praktické části jsme navštívili jarní výstavu
Flora Olomouc a zahradnické centrum Horizont
v Bystrovanech. Dále se studenti seznámili
a doplnili
si
vědomosti o
přírodních
podmínkách a ekosystému lanškrounských
rybníků, prošli jsme naučnou stezku v okolí
Skuhrovského potoka a podnikli jsme exkurzi
do Botanické zahrady a expozice Fata Morgana v Praze.
Celý seminář směřoval k tomu, aby studenti respektovali přírodu a osvojené vědomosti
a dovednosti využili k utváření vztahů k přírodě a její ochraně.
Ing. Marie Urbanová

2. VÝBĚRY PLEMENNÝCH BÝKŮ, TŘETÍ ROČNÍK
Jak se již stalo tradicí, studenti 3. ročníku oboru Agropodnikání se zúčastnili výběrů plemenných
býků. Akce se uskutečnila 24. 5. 2008 v Osíku u Litomyšle. I přes nepřízeň počasí byli studenti

a vyučující s exkurzí spokojeni. Hodnocení býků plemen blonde d'aquitane, masný simentál
a limousine s jejich následnou dražbou umožnilo mladým zájemcům nahlédnout do této
problematiky a využít získaných znalostí v praxi.
Ing. Rudolf. Rabas, Ing. Miluše Filipčíková
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Také letos proběhl ekologický seminář pro
studenty 2. ročníku oboru Agropodnikání
i Podnikání a služby.

3.

ODBORNÝ KURZ, TŘETÍ ROČNÍK OBORU AGROPODNIKÁNÍ – CHOV KONÍ A JEZDECTVÍ

Výroční zpráva SZeŠ Lanškroun 2007/2008

Odborný kurz pro třetí ročník oboru Agropodnikání se stal již několikaletou tradicí ve vzdělávání
našich studentů. Letošní termín kurzu byl stanoven na týden od 19. až 23. května 2008. Částečně
se překrýval se zahraničním pobytem v Norsku, proto plánovaná pondělní odborná exkurze byla
přesunuta až na 10. června 2008.
Při výběru témat zvítězila především ta
osvědčená již z let minulých. Hlavními pilíři
pořádaného odborného kurzu jsou pánové
Kysilka a MVDr. Hyksa. Oba zde již byli
počtvrté. Pan Kysilka se svými praktikanty ze
SOU Jaroměř, velice osobitým způsobem
vysvětlil jedné skupině studentů význam
podkovářství a péče o kopyto, 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), samozřejmě i další pomůcky potřebné při práci podkováře. Výklad byl
průběžně doprovázen praktickou ukázkou korektury kopyt, podkováním sportovních koní
a ortopedickým podkováním. Souběžně probíhalo druhé téma zabývající se problematikou
zdraví, poskytováním první pomoci a prevencí v chovech koní s panem doktorem Hyksou.
Odpoledne se obě skupiny vyměnily. Ve spolupráci pana doktora a pana podkováře byli na závěr
dne vyšetřeni někteří koně na stájích školního statku potýkající se s problémy pohybového
aparátu. Na základě výsledků použitých vyšetřovacích metod byly stanoveny možné příčiny
vzniku onemocnění a vhodný způsob následné terapie.
Společným tématem pro všechny studenty bez rozdílu studijního zaměření byl Embryotransfer
v chovu skotu. Zaměstnanci společnosti Bovet připravili naprosto dokonalou přednášku
o přenosu embryí 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 (podrobněji viz Ebmryotransfer).
Středeční odpoledne patřilo paní doc. Ing. Ivě Jiskrové, PhDr. vedoucí Oddělení chovu koní na
MZLU v Brně. Její velice poutavá přednáška se věnovala původu některých plemen koní,
především plemenům chovaných v ČR. V závěrečné diskusi se mohli studenti dozvědět určitá
specifika a zajímavosti o plemenech dle jejich
vlastního výběru.
Etologie koní a její využití v chovech koní
patří také mezi oblíbená témata. I letos se nám
tuto oblast snažila přiblížit Ing. J. Bartošová 
Víchová, PhDr. z VÚŽV Uhříněves. Každý
chovatel, majitel, jezdec i milovník koní by se
měl seznámit se základními projevy chování
koní proto, aby pak mohl získané poznatky
využít ve vlastní chovatelské či jezdecké praxi.
Znalost chování koní a jeho příčin může
významně zvýšit i bezpečnost při manipulaci s koňmi a zabránit i skrytému týrání koní např. při
nevhodném ustájení... Využití znalostí chování koní je důležité pro dodržení zásad welfare, tzv.
pohody zvířat. Přednáška byla jako obvykle velice rozsáhlá a nesmírně zajímavá, doprovázena
velmi poutavou počítačovou prezentací s originálními značně vtipnými kresbami.
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Závěrečné zhodnocení organizovaného odborného kurzu vyvolalo velice pozitivní ohlas. A díky
pozvaným špičkovým odborníkům přinesl našim studentům mnoho v praxi použitelných
poznatků a zároveň tak přispěl k navýšení jejich odbornosti.
Ing. Darie Kotyzová

4. ODBORNÝ KURZ, TŘETÍ ROČNÍK – EMBRYOTRANSFER
Již třetím rokem na naší škole proběhl
embryotransfer, který se stal součástí
odborného kurzu 3. ročníku. Díky ochotě
absolventa naší školy Ing. Davida Hrušky
a jeho kolegyně Karin Stachové ze společnosti
Bovet a. s., mohli studenti na vlastní oči vidět
tuto biotechnologii, která je v obdobné formě
využívána i v humánní medicíně.
Po teoretické přednášce jsme se za hustého
deště přesunuli do kravína, kde byla dvěma
připraveným dojnicím – dárkyním – odebrána
embrya. Kromě jiného Ing. Hruška ukázal
pomocí sonografu vyvíjející se zhruba měsíční
zárodek telete.
Jako by nám kravičky chtěli dopřát odborných
zážitků, jedna z nich se rozhodla přivést na svět
svého potomka, takže studenti měli opět teorii
převedenou do skutečné praxe.
Následoval přesun zpět do školy, kde bylo
provedeno zhodnocení embryí, studenti je
mohli pozorovat pod mikroskopem. Když byla
embrya připravena k přenosu, vyběhli jsme
opět kopec zpět do kravína. Tam byla embrya
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Poslední teoretickou částí odborného kurzu byla přednáška doplněná počítačovou prezentací
a doprovodným videopořadem věnovaná otázce genových rezerv hospodářských zvířat.
Ing. Martina Kosová také z VÚŽV Uhříněves se
zde zmínila o významu uchovávání genofondu
tradičních českých plemen hospodářských zvířat
pro další chovatelskou budoucnost. Náplní
doprovodné odborné exkurze byly návštěvy
významných objektů a zařízení pro chov koní
v Pardubicích a nejbližším okolí. Na dopoledne
byla připravena prohlídka specializované
pardubické veterinární kliniky a s ní sousedícího
střediska městské jízdní policie. Studentům byla
předvedena úžasná ukázka speciálního výcviku
kladrubských koní. Další zastávkou bylo
pardubické dostihové závodiště. Kde si studenti mohli s odborným výkladem projít
a prohlédnout dostihovou dráhu, některé skoky pro steeplechase včetně nejslavnější překážky
Velké Pardubické Taxis, také skoky pro soutěže všestrannosti, dále pak stáje a tribuny.
V odpoledních hodinách byla poslední zastávkou stáj Vasury Kolesa paní Sůrové. Každý, kdo se
pohybuje alespoň trochu v jezdeckém sportu, zná Kolesa především jako středisko jezdecké
disciplíny military, ale také jako místo pro pořádání dostihů. Studenti si zde mohli prohlédnout
celý areál s nově rekonstruovanými stájemi, přilehlým kolbištěm a hlavně jednotlivé skoky pro
cross country.

vpravena do krav zvaných příjemkyně. Odvážní zájemci sami mohli zkusit rektální vyšetření
dojnice.
Podle jejich ohlasu a chování mohu konstatovat, že tento 3. ročník byl zatím nejúspěšnější.
Doufám, že tato tradice vydrží i do dalších let.
Ing. Miluše Filipčíková
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5.

ZIMNÍ LYŽAŘSKÝ VÝCVIKOVÝ KURZ, PRVNÍ ROČNÍK
Podobně jako v předcházejících letech jsme
také letos absolvovali zimní lyžařský kurz
v nedalekém lyžařském středisku Čenkovice.
Ubytováni jsme byli na chatě SKI KLUB Česká
Třebová přímo v centru lyžařského areálu.
Stravování jsme měli zajištěno v nedalekém
hotelu Atlas. Ubytování i stravování hodnotíme

jako velmi dobré. Vedoucím kurzu byla Mgr.
Lenka Chrobáková, instruktory Mgr. Pavel
Dvořáček a pan Daniel Žáček. Počasí nám
letos přálo, takže jsme absolvovali výcvik
s třiceti studenty v plném rozsahu. Kurz
neprovázelo žádné zranění, všichni zúčastnění
zvládli základy bezpečného sjezdového
lyžování a snowboardingu. Kurz hodnotíme
jako velmi zdařilý.
6.

Mgr. Lenka Chrobáková, Mgr. Pavel Dvořáček

SPORTOVNĚ – CYKLISTICKÝ KURZ 2008, TŘETÍ ROČNÍK

Ve dnech 16. 6. – 19. 6. 2008 se uskutečnil sportovněcyklistický kurz studentů 3. ročníků. Pátý
ročník této již tradiční pohybové aktivity byl poznamenán finančními škrty, proto proběhl
v blízkém okolí Lanškrouna a ne v oblasti Pastvinské údolní nádrže, jak tomu bylo v uplynulých
letech zvykem. Tradiční schéma jsme navzdory improvizovaným podmínkám zachovali, byť zde
chyběly doplňkové soutěže a hry (např. softball, míčové hry), které vždy napomáhaly ke zlepšení
přátelských vztahů mezi jednotlivými třídami.
Letošního kurzu se zúčastnilo cca 55 studentů. Stálý pedagogický dozor tvořili tělocvikáři
Mgr. Pavel Dvořáček, Mgr. Lenka Chrobáková, učitelé Ing. Rudolf Rabas a Mgr. Pavel Studený;
v jednotlivých dnech se na organizaci výrazně podíleli: Mgr. Martina Dolečková, Ing. Miluše
Filipčíková, Ing. Hana Stehlíková, Ing. Jaromíra Tmějová, Ing. Hana Procházková, Mgr. Emil
Fogl a paní učitelka Ivana Machová. Během celodenního výletu řídil doprovodné vozidlo pan
učitel Jaroslav Šrůtek.
První den studenty čekala cyklistická vyjížďka do kopců nedaleko Lanškrouna. Naším hlavním
cílem se stal vrch Gansberg, kde pro nás bylo připraveno občerstvení v místní hospůdce. Ta nám
posloužila také jako neplánované útočiště při náhlé přeháňce. Špatné počasí nás potom
pronásledovalo po zbytek dne a kazilo dojem z jinak romantických míst (např. lesní údolí mezi
obcemi Herbortice a Tatenice). Mnozí ze studentů si tak poprvé uvědomili, že v cyklistice si
musí každý kilometr odpracovat a že jsou často vystaveni na milost vrtochům počasí.
Druhý den přestalo pršet hned brzy ráno, a tak základní vodácký výcvik na lanškrounském
Dlouhém rybníce proběhl v optimistické náladě. Jako základna nám sloužila loděnice
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lanškrounského turistického klubu. Účastníci kurzu se pocvičili v základech kanoistiky a plavby
na kajaku. V průběhu dne byli na pevnině všichni seznámeni s důležitými prvky první pomoci
a se základy topografie. Vítaným zpestřením byla střelba ze vzduchovek.

V závěrečném dni proběhl branný závod družstev. V příjemném okolí lanškrounských rybníků
třeťáci zúročili všechny své dosavadní znalosti a dovednosti získané na kurzu. Všichni projeli,
přepluli a proběhli vytýčenou trasu a splnili úkoly na jednotlivých stanovištích (první pomoc,
topografie apod.).
I přes improvizované podmínky a počáteční nepřízeň počasí hodnotíme kurz jako zdařilý
a věříme, že na něj studenti budou na srazech ještě rádi vzpomínat.
Za účastníky kurzu Mgr. Pavel Studený

7. MOJE 1. B
První rok školní docházky byl pro studentky 1. B poznamenán tím, že se seznamovaly
s prostředím nové školy, do které nastoupily. Postupně se podle svých zájmů a schopností
zapojovaly do školních akcí sportovního i společenského charakteru. Z akcí, které se týkaly
pouze mé třídy, to byla exkurze, která proběhla v závěru školního roku. Jeden den jsme jely
autobusem a navštívily hřebčinec Tlumačov, hřebčín Napajedla a potom ještě ZOO a zámek
v Lešné u Zlína. Další den jsme, na přání studentek, jely vlakem do Dvora Králové a prohlédly si
známou zoologickou zahradu. Oba dny byly zdařilé a vhodně doplnily teoretickou výuku
předmětů chov koní a biologie.
Ing. Marie Urbanová
8.

ODBORNÉ PRAXE 1. C
Žáci 1. ročníku oboru Podnikání a služby
navštěvují každoročně v rámci předmětu praxe
podniky v našem regionu. Patří k nim např.
AVX, Pekařství Sázava, Gufero, Kovo Marek,

TG tisk, Agrochem a další. Tradičně býváme
velice pěkně přijímáni ve firmě SCHOTT
Electronic Packaging. Zde si žáci prohlédnou
jednotlivá pracoviště výrobní divize a poté
absolvují besedu s manažerem výroby. Z těchto
besed si odnášejí nejen poznatky o chodu skutečného výrobního podniku, ale také drobné
pozornosti a společnou fotografii.
Ing. Hana Procházková,vyučující předmětu praxe
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Třetí den jsme ráno vyjeli cyklobusem do centrální části Orlických hor a z oblasti pevnosti
Hanička jsme se vraceli po vlastní ose do Lanškrouna. Skupiny studentů urazily trasu: Hanička –
bývalá pevnostní silnice  Pašerácká lávka – meandry Divoké Orlice – Pastvinská údolní nádrž –
Nekoř – Mistrovice – Dolní Čermná – Lanškroun. Všichni bez vážných potíží projeli tímto
krásným koutem Orlických hor a Podorlicka. Zejména v první části trasy (do Pastvin) se na
plánovaných zastávkách studenti dozvěděli několik informací o pohnuté historii a přírodních
zajímavostech tohoto kraje. Po návratu mnozí nechtěli věřit, že mají v nohách cca 50 km.
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9.

POZNÁVÁME ČESKÉ ŠVÝCARSKO, TŘÍDA 1. C

V závěrečném červnovém týdnu školního roku se třída 1. C rozhodla vydat vlakem na exkurzi do
národního parku České Švýcarsko. Sešli jsme se na lanškrounském nádraží a nic nebránilo tomu,
abychom vyrazili vstříc krásám naší vlasti. Ale české dráhy nezklamaly. „Dobrodružství“ začalo
již v Pardubicích, kdy měl expresní vlak
hodinové zpoždění a následné spoje nám tak
ujely. Na dobré náladě a odhodlání dorazit na
místo nám to však neubralo. Nakonec se
podařilo a my jsme šťastně dojeli tam, kam
jsme si přáli. Ubytováni jsme byli v moderně
zařízeném kempu Valdek, který se nachází
poblíž Rumburku v Šluknovském výběžku.
Hezké zařízení chatek a teplá večeře po
krátkém výletě po okolí nám hned pozvedly
náladu, což bylo velice třeba, neboť nás druhý
den čekala túra kolem 25 km.
Hned ráno jsme se vydali směrem Brtníky, které jsou již
bránou do samotného Českého Švýcarska. Cesta vedla
překrásným lesním údolím, lemovaným skálami podél řeky
Kamenice do Jezevčího a Jestřábího dolu. Nálada týmu
i přes nějaké ty puchýře byla stále na dobré úrovni. Avšak
prudký výstup na Brtnický hrádek trochu zaskočil „slabší
nátury“, ale všichni zvládli na jedničku. Poslední úsek cesty
pod Vlčí horou byl však již poznamenám silným
vyčerpáním a začínajícím reptáním členů výpravy. K rebelii
ale nedošlo, protože v dálce se rýsující nádraží ve Starých
Křečanech zmobilizovalo poslední zbytky sil a moderní
regionální lokálka nás zavezla zpět do Rumburku. Cesta do
kempu už pro nás byla hračka. Po večeři, navzdory
zmíněnému vyčerpání, většina účastníků výpravy ožila
a plně využila odměnu v podobě prodloužené večerky.
Poslední den začal zdánlivě úspěšně. Krásné spojení
a i cesta vlakem Euro City probíhala bez problémů
a v pohodě. Usazeni v polstrovaných sedačkách
a ve vlastních kupé jsme uháněli vstříc našemu
hlavnímu městu. V Praze nás čekala prohlídka
města a drobné nákupy dárků. Ale to jsme ještě
netušili, že není všemu konec.
Na hlavním nádraží jsme při nástupu do vlaku
směr Česká Třebová vybojovali několik míst,
převážně však v uličce a utěšovali se vidinou
brzkého návratu domů. Ale jízda netrvala
dlouho. Vlak uvízl kousek za Prahou. Po
hodinovém čekání jsme byli odveleni do
následného rychlíku.
Celý tým se tentokrát pohodlně usadil, ale moc dlouho jsme se neradovali. Přestala jít elektřina a
museli jsme vyčkat na motoráček, který nás odtáhl na nejbližší nádraží. Zde byla mašinka opět
přepojena na „elektriku“, ale to už k nám dorazily zprávy o velké bouři a vichřici na Třebovsku.
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poplach“. Po velkých zmatcích, ale za překvapivě dobré nálady naší „posádky“, která si užívala
tohoto nočního dobrodružství plnými doušky, jsme dorazili do Ústí nad Orlicí. Tam jsme již
radši v jednu hodinu v noci vláček opustili a ti méně šťastní cestující pak střídavě vystupovali
a nastupovali, až tam nakonec uvízli zřejmě na dlouhé hodiny.
Ale to už se k nádraží sjížděli ustaraní rodiče, aby si odvezli domů své potomky. No, „konec
dobrý, všechno dobrý“.
Očima studentů Mgr. Radmila Janoušková

Třída 1. C
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Bez pohonu jsme uvízli v Chocni a nikdo nevěděl, co bude dál. Přestoupit či nepřestoupit, jet
náhradním autobusem či nejet, povolat rodiče do Chocně či nepovolat, vyčkávat či nevyčkávat.
Připadali jsme si jak v pohádce Pyšná princezna, kde znělo královo „vyhlaste poplach“ či „zrušte
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10. MOJE TŘÍDA 2. A
Dva měsíce prázdnin utekly rychleji než voda a já jsem opět stála před těmi studenty, kteří více
či méně úspěšně postoupili do dalšího ročníku. Naše řady značně prořídly; z původních 31
studentů nás zbylo jen 23. Říká se, že 2. ročník
patří
z pohledu
vyučujících
k jednomu
z nejnáročnějších, protože studentíci si myslí,
že: „do maturity je ještě hodně daleko, ale už tu
nejsme nejmladší“ a navíc je tu další jev zvaný
puberta. Měla jsem trochu obavy, jak to
zvládnu, ale teď na konci školního roku mohu
konstatovat, že to bylo zbytečné. Nemohu sice
říct, že to jsou všichni andílci, ale pokud zlobí,
tak je to v rámci únosné míry. Vlastně spíše je
musím chválit, protože v docházce patří
k nejlepším ve škole, prospěchově jsou tak
uprostřed mezi všemi třídami. Z mého pohledu, letos se konečně dali více dohromady, možná je
to tím, že jich je menší počet, možná tím, že malinko dospívají.
Co se týká akcí, kterých jsme se zúčastnili, tak hned první zářijový týden jsme vyrazili do Lysé
nad Labem na výstavu s tématem Kůň, kde jak už z názvu vyplývá, bylo možné vidět a získat
vše, co se týká těchto nádherných zvířat.
Po Vánocích vysvědčení, jarní prázdniny, dny
rychle ubíhaly k vytouženým prázdninám.
V rámci ekologického semináře jsme v dubnu
2008 navštívili výstavu Flora Olomouc.
Zlatým hřebem byla exkurze 17. – 18. června
2008, kdy jsme spolu s 2. B navštívili
Technické muzeum v Brně, firmu Zetor
Tractors. Po přenocování v autokempu
v Pasohlávkách jsme vyrazili do Vídně, kde
jsme byli přítomni na tréninku ve Vysoké
španělské jezdecké škole, což je zážitek na celý
život.
Ještě nesmím zapomenout, že se pět studentů z naší třídy zúčastnilo mezinárodní soutěže
v Kežmaroku na Slovensku a umístili se na vynikajícím 2. místě! Zbývalo jen rozdat vysvědčení,
popřát krásné prázdniny. Jedna studentka se mě ptala, jestli si na ně přes prázdniny někdy
vzpomenu. V skrytu duše musím přiznat, že ano.
Ing. Miluše Filipčíková
11.

ZA VĚDOMOSTMI DO VÍDNĚ, DRUHÝ ROČNÍK
Dne 17. 6. 2008 v časných ranních hodinách
jsme se sešli spolu se 37 studenty druhých
ročníků oboru Agropodnikání u autobusu
firmy Mačát a plni očekávání jsme vyrazili na
vytouženou odbornou exkurzi. První den se
naším cílovým městem stalo Brno, kde jsme
měli objednanou prohlídku Technického
muzea. Budova je velice pěkná, moderní
a jednotlivými expozicemi provázejí opravdoví
odborníci. Také nás mile překvapila výše
vstupného, pouhých 30 Kč na osobu, což se
dnes už moc nevidí.
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Pokračovali jsme expozicí Jak se dříve jezdilo. Ta
představuje převážně osobní automobily značky Tatra,
které jsou dnes už opravdovou vzácností a jejich dnešní
cena se pohybuje v řádech milionů korun . Nechyběly také
motocykly a nejstarší kola, počínaje tím úplně prvním,
zvaným kostitřas, což bylo kolo celé dřevěné. Překvapila
nás veliká zvídavost jedné naší studentky, která má
obrovské znalosti o tomto oboru.
Poslední prohlídkou, kterou jsme zhlédli, byla Ulička
řemesel. Studenti se v ní dozvěděli, jak vznikla brněnská
mluva zvaná Brněnský hantec, zkusili si přeložit pár vět, na
vlastní oči viděli krámky 30. let a zkoušeli hádat, na co se
používaly určité předměty. Výklad byl poučný i pro nás,
učitele. V muzeu by se dalo chodit ještě dlouho, ale kolem
poledne jsme museli odejít, protože jsme měli nachystaný
další program. Přesunuli jsme se do brněnské čtvrti Líšeň,
kde sídlí výrobní hala traktorů značky Zetor. Ujali se nás
dva zaměstnanci a mohli jsme si prohlédnout výrobní
prostory. Dozvěděli jsme se třeba, že za dob totalitního
režimu měla továrna třikrát větší rozlohu i počet
zaměstnanců byl mnohonásobně vyšší. Ale i dnes tato
továrna prosperuje, vůbec nevyrábí na sklad, pouze na
zakázky, a to prakticky do celého světa. O zaměstnance je
velice dobře postaráno, počínaje firemním oblečením a konče tím, že pracují pouze na ranní
směnu, která trvá 8 a půl hodiny. Prohlídku jsme zakončili výstavkou traktorů, které se zde
vyráběly v minulosti. Našli jsme tam i ten,
kterým jezdí naši studenti a na kterém skládají
řidičské zkoušky. Dělaly jsme s kolegyněmi, že
neslyšíme jejich povzdech, že by to chtělo
vozový park naší školy zmodernizovat.
A to už bylo odpoledne, přestalo pršet, a tak
jsme asi dvě hodiny věnovali prohlídce
historického centra Brna. A opravdu bylo nač
se dívat! Na nás, kantorky, padla nostalgie,
protože jsme všechny tři v Brně studovaly
vysoké školy, a tak jsme se nechaly unášet
vzpomínkami.
Navečer jsme nasedli do vzorně přistaveného autobusu a ujížděli jsme směrem k vodní nádrži
Nové Mlýny, kde jsme měli v Pasohlávkách v bungalovech zajištěný nocleh. Ubytování nás mile
překvapilo. Dali jsme si vydatnou večeři, někteří nadšenci z řad studentů se vykoupali a vydali
jsme se na obhlídku okolí. Je tam opravdu nádherně, dojem kazili pouze dotěrní komáři. A to už
nastal pozdní večer, šli jsme spát, protože ráno nás čekalo časné vstávání.
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Naši prohlídku jsme začali v Technické dílně. To je veliká
místnost, kde se nachází spousta fyzikálních přístrojů, na
kterých si můžete vyzkoušet pokusy na vlastní kůži.
Zajímavá byla třeba místnost ve tvaru trojúhelníku, tam jste
se zavřeli a viděli jste se několikrát, nebo proti sobě
postavená zrcadla, kde jste vypadali, jako když lítáte. Za
zmínku také stojí střelba laserovým paprskem na cíl, kmity
a jiná dobrodružství. Musím říct, že hodina času je velmi
málo, protože všechno jsme rozhodně nestihli. Ale studenti
se „ vyřádili“!

Výroční zpráva SZeŠ Lanškroun 2007/2008

Druhý den, 18. 6. 2008, jsme po snídani vyrazili do Vídně. Jelikož tam právě probíhalo fotbalové
Euro, nemohli jsme vědět, jak to bude vypadat na hranicích. Kupodivu si nás nikdo ani nevšiml,
takže jsme nerušeně pokračovali až do Vídně.
Cestu rušily pouze větrné elektrárny, kterých
bylo ve všech směrech, kam jste se podívali,
nepočitatelně.
Pan řidič nás vzorně vysadil v centru a jel
hledat místo, kde by pro Čechy bylo
přijatelnější parkovné. A my už vyrazili do
Hofburgu, kde sídlí Španělská jezdecká škola,
cíl našeho dnešního výletu. Studenti oboru
Agropodnikání jsou vesměs „koňaři“, takže
odborníci.Viděli jsme trénink v jízdárně, která
připomíná svým tvarem divadlo. My jsme
seděli na ochozu, odkud jsme mohli parádně sledovat choreografie. Překvapilo mě, jak chytrá
zvířata koně jsou, pochodovali do rytmu skladeb mistrů, jako jsou Mozart, Beethoven, Strauss
a jiní. Dokázali překládat nohu přes nohu, couvat, točit se dokolečka a spoustu dalších věcí.
I když to byl „pouhý“ trénink, dozvěděli jsme se mnoho zajímavých věcí, viděli krásné koně
v akci a strávili čas v krásných prostorách. Pravým požitkem však musí být večerní představení.
Tak snad někdy příště!
Po obědě jsme si dali dvě hodiny na prohlídku
Vídně. Navštívili jsme obrovskou gotickou
katedrálu Stephansdom, kterou zdobí nádherná
mozaiková střecha, jednu kavárnu, kde mají
křesla ve tvaru půlky tzv. Mozartových koulí,
což je místní pochoutka, čokoládové bonbony.
Dodnes se vyrábějí ručně. Také se nám moc
líbila koňská spřežení vozící turisty po krásách
Vídně. Budov a zajímavostí bylo opravdu
hodně, po Vídni by se dalo procházet hodně
dlouho. My už ovšem neměli tolik času.
Odpoledne jsme tedy zase nasedli do
„nádherně“ vyhřátého autobusu a vypravili se
zpět domů. Ještě že nějaký dobrák vynalezl klimatizaci, zasloužil by si metál, poněvadž za malou
chvíli bylo uvnitř přijatelně a my, ačkoliv znavení a plní dojmů, tak v pořádku jsme ve večerních
hodinách dojeli do Lanškrouna. Musíme ještě jednou poděkovat panu řidiči, který byl moc
ochotný a hodný. Díky němu, i přístupu studentů, se exkurze vydařila a my už se moc těšíme na
tu další. Ale to zase až za rok!
Mgr. Martina Dolečková, Ing. Miluše Filipčíková, Ing. Hana Stehlíková
12. NÁVŠTĚVA V LYSÉ NAD LABEM, TŘÍDY 2. A, 2. B
Ve školním roce 2007/2008 se objevila pestrá nabídka akcí pro odbornou i laickou veřejnost.
Mezi tradiční místa, která naši studenti každým rokem navštíví, patří přehlídka Kůň v Lysé nad
Labem.
Letos na toto zajímavé setkání všech milovníků koní zavítali studenti 2. A a 2. B. Pátek
21. 9. 2007 byl zaměřen na předvádění jednotlivých plemen koní, odpoledne probíhal hlavní
program. Na diváky jednoznačně zapůsobili kuriózní američtí toyhorce, koně irských „cikánů“
atraktivní strakatí irish tinker. Přízni laiků i odborníků se jednoznačně těšil slavný vítěz Velké
pardubické Peruán. Vše doplňovaly prodejní stánky. Pohodovou atmosféru celého dne
umocňovalo krásné počasí babího léta. Z rozhovorů studentů, které jsme vyslechli ve vlaku, bylo
znát nadšení a odborný zápal, myslíme si tedy, že návštěvy takovýchto akcí mají svůj význam.
Mgr. Pavel Studený, Mgr. Martina Dolečková, Ing. Miluše Filipčíková
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Třída 2. B

Třída 2. C
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13. TŘI DNY V SASKU, V ZEMI ZÁMKŮ
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Na začátku letošního června prožili studenti SZeŠ Lanškroun tři zajímavé dny na území
Německa. Odborná exkurze třídy 2. C, doplněná o studenty prvních a třetích ročníků, byla
zaměřená zejména na poznávání přírodních krás a památek Svobodného státu Sasko.

První den jsme procestovali německou stranu Českosaského Švýcarska. Obdivovali jsme
nepřístupnost pevnosti Königstein, která je proslulá svojí unikátní studnou (údajně druhá
nejhlubší v Německu). V minulosti vnímali Sasové tento „Festung“ jako skutečnou
i symbolickou bránu do své vlasti. Pro dnešní turisty je vyhledávaným výchozím bodem do
sklaních labyrintů. Na vlastní kůži jsme se přesvědčili, že jedno odpoledne na procházku mezi
pískovcovými věžemi opravdu nestačí. Největší vytrvalci byli odměněni jedinečnými výhledy do
kaňonu Labe a na vzdálenější hřebeny Krušných hor.
Když jsme ráno druhého dne procházeli komnatami zámku Moritzburg, přišli si na své
romantikové a milovníci pohádek. Pozorně jsme sice vnímali fakta o kurfiřtovi Augustu II.
Silném, kterému zdejší rezidence sloužila jako letohrádek a jehož loveckou vášeň připomínají
mnohdy velmi podivné trofeje, všem však v paměti naskakovaly scény z legendární pohádky Tři
oříšky pro Popelku. Natáčení slavné českoněmecké pohádky probíhalo právě ve zdejším zámku
a okolí. Je zajímavé, že vznik filmu dnes chápou místní obyvatelé jako součást své historie a jsou
na něj právem pyšní.
Při našem putování jsme nevynechali ani návštěvu Muzea porcelánu v Míšni. Nahlédli jsme do
historie světoznámé porcelánky a měli jsme možnost vidět jednotlivé fáze vzniku „obyčejného“
hrníčku či malé sošky andílka.

Jedno odpoledne jsme věnovali Drážďanům. Při procházce barokním jádrem města jsme se
přesvědčili, že přezdívka Florencie severu hlavnímu městu Saska náleží právem. Delší čas jsme
si vyhradili pro sídelní zámek saských kurfiřtů, kde zejména dívky obdivovaly sbírky drobných
uměleckých předmětů. Pánové zase mohli docenit zbrojnici umístěnou ve slavném Zwingeru.
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Poslední den zamířila naše výprava do Lipska. Hlavním magnetem dopolední procházky
historickým centrem města byl protestantský
chrám Thomaskirche, kde mnoho let působil
J.S. Bach. Poledne jsme strávili v Památníku
Bitvy národů. Tajemnou atmosféru hlavní síně
jsme rychle vyměnili za výstup na vyhlídkový
ochoz. Po zdolání 365 schodů se nám otevřel
výhled na někdejší bitevní pláň, na moderní
metropoli Lipsko i na rozlehlé roviny Saska
Anhaltska. Z doby napoleonských válek jsme
se odpoledne přenesli do žhavé současnosti.
Naší poslední zastávkou byl lipský závod
BMW. Zdejší pobočka slavné německé
automobilky patří k nejmodernějším továrnám
Evropy. Z výrobních linek, které jsou z 90% automatizovány, sjíždí v současné době až 700 aut
denně. Všechny vozy mají své kupce už před dokončením výroby, v současné době je velkým
hitem asijský trh. Všichni jsme se shodli, že bylo velkým zážitkem vidět moderní pásovou
výrobu, v níž hlavní tón udávaly automatizované stroje a člověk zde „pouze“ dolaďoval detaily
či plnil funkci kontrolora. Neopakovatelnou
atmosféru továrny umocňovala futuristická
vstupní hala, jejíž architekt získal hlavní cenu
německých architektů za rok 2005.
V článku
jsem se pokusil vystihnout
nejdůležitější turistické cíle naší exkurze.
Hlavním smyslem exkurze však bylo nahlédnutí
k našim sousedům, s nimiž máme společného
víc, než si připouštíme. V neposlední řadě
znamenaly tři dny v Sasku pro mnohé naše
studenty
oprášení
základů
jednoho
z germánských světových jazyků. Velký dík
patří Mgr. Martině Tomkové za perfektní
organizaci, maximální nasazení nad rámec svých povinností a také za trpělivost s účastníky
zájezdu.
Mgr. Pavel Studený
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Tragické události II. světové války se nám připomenuly při srovnávání fotografií trosek chrámu
Frauenkirche s jeho nedávno dokončenou věrnou replikou.

14. ODBORNÁ EXKURZE 3. A
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Ve dnech 3. – 5. června 2008 se uskutečnila
exkurze poloviny třídy 3. A (druhá polovina
byla ve stejnou dobu na exkurzi v Německu).
První den dopoledne jsme navštívili
zemědělský podnik v Lošticích, kde byli
studenti
komplexně
seznámeni
s hospodařením podniku. Stačili si také

prohlédnout nedaleké závodiště pro military.
Odpoledne jsme navštívili hrad Bouzov.
Ubytování poskytl studentům Ing. Hél ve svém
rodinném domu. Druhý den dopoledne jsme
zavítali do muzea olomouckých tvarůžků
v Lošticích a dále do arboreta v Bílé Lhotě.
Exkurze pokračovala objednanou prohlídkou
pivovaru Litovel. Posledním plánovaným
místem byly Mladečské jeskyně. Třetí den byl věnován návštěvě zoologické zahrady
v Olomouci. Náplň exkurze byla splněna a myslím, že přinesla studentům mnoho nových
poznatků.
Ing. Rudolf Rabas
15. ODBORNÁ EXKURZE 3. B
V září 2007 jsme se vydali na exkurzi do Velkých Losin a na Dlouhé Stráně. Nejdříve jsme
navštívili papírnu a muzeum ručního papíru ve Velkých Losinách. Papírna byla založena na
sklonku 16. století pány ze Žerotína. Po staletí se v držení papírny vystřídala celá řada
papírnických rodin a mistrů. V roce 1949 se stala součástí národního podniku Olšanské papírny,
dnes již akciové společnosti. Dnes patří velkolosinská manufaktura k nejstarším doposud
pracujícím podnikům svého druhu v Evropě. Ruční papír se zde stále vyrábí tradičním postupem
z bavlny a lnu. Pro svou vysokou kvalitu se používá zejména ve výtvarném umění, pro
významnou osobní i firemní korespondenci, reprezentativní účely. V roce 2002 byl vládou České
republiky celý areál prohlášen národní kulturní památkou. Prohlídka trvala 60 minut a my jsme
zhlédli muzeum ručního papíru, krátký film o výrobě papíru a nakonec jsme se podívali na
vlastní výrobu. V místní prodejně jsme si mohli zakoupit výrobky z této papírny.
Druhou částí naší exkurze byla návštěva přečerpávací vodní elektrárny Dlouhé Stráně, která se
nachází v katastru obce Loučná nad Desnou v okrese Šumperk. Jedná se o největší vodní dílo
v České republice a výkon jednoho soustrojí je největší svého druhu v Evropě. Výstavba trvala
mnoho let. Vlastní elektrárna je řešena jako podzemní dílo, s horní nádrží je spojena dvěma
přivaděči a s dolní nádrží je propojena dvěma odpadními tunely. Hlavní funkcí elektrárny je
přeměna nadbytečné energie (zejména v noci) na energii špičkovou, dále schopnost plnit funkci
výkonové rezervy systému a regulovat napětí v soustavě.
Prohlídka začala v podzemní části, kde jsme zhlédli obě soustrojí. Dále jsme navštívili
informační centrum, kde nám promítli dokument o všech elektrárnách, které provozuje skupina
ČEZ v České republice. Jedná se o 35 vodních, 11 uhelných, 2 jaderné a 1 sluneční elektrárnu.
Autobusem jsme jeli na horní nádrž, která leží na hoře Dlouhé Stráně v nadmořské výšce 1350 m
a má celkový objem 2,72 milionů metrů krychlových. I přes nepřízeň počasí se exkurze zdařila
a všem se moc líbila.
Mgr. Lenka Chrobáková
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16. ODBORNÁ EXKURZE TŘÍDY 4. A

Odpoledne byla studentům umožněna prohlídka Kliniky
koní a velkých hospodářských zvířat na VFU v Brně. Bylo
nám předvedeno ojedinělé pracoviště, na kterém se provádí
nejrozličnější vyšetření a následné operativní zákroky
u koní. Studenti si mohli prohlédnout prostory kliniky
a technické
vybavení
vyšetřoven.
Dále
zhlédli
videozáznamy některých diagnostických metod. Při
procházení stáji nás paní doktorka Vavrouchová seznámila
poutavým podrobným výkladem s jednotlivými koňskými
pacienty. Všechny nás velice zaujaly školní krávy, tzv.
„píštělačky“. Tyto krávy mají vytvořené speciální
uzavíratelné otvory (píštěle) do bachoru sloužící pro výukové a laboratorní účely.
Náročný
den
jsme
zakončili
ubytováním v Buchlovicích
v Autokempu
Smraďavka. Tento název je více jak výstižný
díky síře, kterou obsahuje místní léčebná
pramenitá voda. Někteří studenti byli z této
vody natolik rozladěni, že omezili i svoji
nejnutnější hygienu.
Druhý den exkurze začal dvouhodinovým
pěším výstupem na hrad Buchlov. Po prohlídce
hradu jsme se vrátili zpět do Buchlovic
a pokračovali autobusem do Napajedel.
Napajedelský hřebčín je znám jako jeden
z nejvýznamnějších
evropských
chovů
plemene koní Anglický plnokrevník. Studenti se zde seznámili s historií a současností tohoto
chovu. Mohli si prohlédnout významné plemeníky a klisny zde působící. Bohužel v této roční
době tady již nebyla žádná hříbata. Ta jsou již odstavena od matek a ustájena na hříbárně
v Pěnném, popř. jsou již prodána. Naší poslední
zastávkou byl Zemský hřebčinec v Tlumačově.
Toto známé chovatelské zařízení svým
významem neslouží pouze pro spádovou oblast
Moravy, ale všem chovatelům celé ČR.
Hřebčinec zajišťuje výběry a odchov hřebečků,
jejich následný výcvik, dále pak pořádá různé
chovatelské akce, prezentuje se na sportovních
kolbištích. Hlavní aktivitou je však činnost
reprodukčního centra, které zajišťuje odběry
spermatu
plemenných
hřebců,
dodávky
inseminačních dávek majitelům klisen.
Tato odborná exkurze měla vysokou odbornou náplň především pro žáky studijního zaměření
Chov koní a jezdectví. Byla velice náročná na fyzickou kondici zúčastněných. Bohužel již
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V dopoledních hodinách dne 30. 10. 2007 studenti 4. A navštívili akci Gaudeamus 2007, veletrh
pomaturitního vzdělávání na brněnském výstavišti.
V letošním roce zde byly umístěny expozice středních
a vysokých škol z celé České republiky, ale i ze zahraničí.
Nabídka veletrhu byla rozšířena o další jazykové, odborné
kurzy a různé zahraniční pracovní stáže zprostředkovávané
vzdělávacími agenturami.

výrazně podzimní počasí nám zrovna moc nepřálo. Všichni jsme byli moc rádi, když jsme se ve
večerních hodinách značně unaveni vrátili zpět do Lanškrouna.
Ing. Darie Kotyzová

17. MOJE TŘÍDA 4. B

Výroční zpráva SZeŠ Lanškroun 2007/2008

Když se začala blížit maturita a s ní i chvíle rozloučení s mou třídou, často jsem přemýšlela
o slovech na rozloučenou, která bych měla vyslovit při slavnostním předávání maturitních
vysvědčení.
Moji kolegové v minulých letech často vyprávěli o průšvizích, kterým je možno se s odstupem
času zasmát. Hlavou mi probíhaly celé čtyři roky života s touto ryze dívčí třídou, ale na žádné
průšvihy jsem si nevzpomněla. Ne že by nebyly, lidé se přece chybami učí, ale na to špatné se
nejdřív zapomíná. Prožily jsme toho společně dost – namátkou připomenu stužkovací večírek se
zemědělským programem, kdy učitelé v úžasné šatové zástěře a holinkách (přála bych Vám vidět
fotky) dojili gumové vemeno na čas nebo krásný maturitní ples poznamenaný dvojí smůlou. Ale
jedna příhoda mi v hlavě hodně utkvěla, protože je pro tuto třídu charakteristická. Hned
v 1. ročníku jsme se dohodly, že pojedeme na dvoudenní exkurzi do Prahy vlakem. Vše jsme
naplánovaly, zorganizovaly společně a chystaly se vyrazit. Večer před odjezdem jsem se zpotila
hrůzou a říkala jsem si: „ To byl pěkně ….. nápad – s prváky, které ještě ani pořádně neznám do
Prahy vlakem – co když, se mi někdo v metru někdo ztratí!“ Ale holky mě přesvědčily, že tyto
obavy byly zbytečné. Chovaly se podle dohodnutých pravidel, na všech srazech byly vždy včas,
zvládly i spaní ve spacácích na zemi. A když zůstala cestou na Trojský ostrov půlka třídy na
refýži, protože se nevešly do autobusu, přijely bez problému pod vedením mé pravé ruky Jarmily
dalším spojem. Už tehdy mě přesvědčily, že jsou samostatné a zodpovědné. A takto se chovaly
po celou dobu studia a čím dál víc si uvědomovaly vlastní odpovědnost za svůj život. To se
projevilo i na stále se zlepšujícím prospěchu třídy i přes mnoho zdravotních problémů, které je
během studia potrápily. I k maturitě se připravovaly zodpovědně a dostatečným předstihem
(alespoň většina určitě), výsledkem byla čtyři vyznamenání k velkému překvapení ve dvou
případech nečekaná, bohužel jiná očekávaná se nekonala z důvodu velké trémy nebo takzvaně
„nesedla otázka“. Myslím, že pro začátek života jsou připraveny dobře a doufám, že se do
lanškrounské školy i za mnou osobně budou rády vracet.
Ing. Hana Stehlíková, třídní učitelka

18. ODBORNÁ EXKURZE 4. C
Odborná exkurze třídy 4. C proběhla ve dvou termínech. 11. 9. 2007 studenti navštívili
automobilní závody Škoda Auto, a. s. v Mladé Boleslavi. Nejprve jsme zhlédli dva propagační
filmy, jeden z nich se zabýval historií známé firmy, která začíná rokem 1895; druhý byl
zaměřený na výrobní technologii vozidla. Následovala prohlídka muzea, kde jsou vystavena
vozidla, která byla průběžně vyráběna, počínaje jízdními koly značky Slávia a konče
nejmodernějšími automobily značky Octavia. Následovala projížďka celým výrobním areálem,
kde nás průvodkyně informovala o ekonomice podniku a seznamovala s výrobním procesem
v jednotlivých provozech. Viděli jsme výrobní linku, kde se montují převodovky a motory, na
závěr montážní linku vozů Škoda Octavia. V odpoledních hodinách jsme prošli historickým
centrem Lysé nad Labem a navštívili jsme tamní Botanicus.
1. 11. 2007 studenti navštívili veletrh pomaturitního vzdělávání Gaudeamus v Brně, kde mohli
načerpat spoustu informací, týkajících se jejich budoucího studia na vyšších a vysokých školách.
Program byl doplněn prohlídkou Muzea anatomického ústavu při lékařské fakultě Masarykovy
univerzity.
Ing. Věra Zemanová
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XIV. Financování školy
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R OZBOR HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2007

Hodnocení činnosti organizace

Výroční zpráva SZeŠ Lanškroun 2007/2008

a) Výuka i provoz školy byly zajištěny bez komplikací a probíhaly nerušeně. Na škole
studovalo ve školním roce 2007/2008 347 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 pojištění majetku Pardubického kraje. Průběžně
provádíme veškeré revize a zaměstnanci školy jsou školeni podle předpisů. Naší snahou je
snižovat spotřebu energií a maximálně šetřit. Nejzávažnější problém celého roku 2007 byl
pro nás nedostatek finančních prostředků na provoz školy, údržby a opravy. Nedostatek
prostředků na investice se objevuje již mnoho let. V roce 2007 se nám podařilo zajistit
finanční prostředky z rozpočtu Pardubického kraje na opravy ve výši 907 tis. Kč, přesto se
prováděli většinou havarijní údržby a opravy. Z uvedené částky byly provedeny opravy
sociálního zařízení na Domově mládeže ve výši 450 tis. Kč.
c) Vybavení školy učebními pomůckami je na dobré úrovni, zaostáváme ve vybavení tříd
nejmodernější výukovou technikou, interaktivní tabule, vybavení laboratoří. 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
Příjmy z provozu školy….

22 972 tis. Kč

2 884 tis. Kč

Ostatní účelové dotace ………………………………………… 635 tis. Kč
Příjmy celkem ………………………………………………...26 491 tis. Kč
Náklady celkem ………………………………………………26 454 tis. Kč
Hospodářský výsledek …………………………………………….37 tis. Kč

b) Opravy
V roce 2007 jsme provedli opravy nemovitého majetku ve výši 613 tis. Kč a běžné opravy
movitého majetku ve výši 300 tis. Kč.

c) Investiční činnost
Z celkové částky plánované na investiční činnost bylo v roce 2007 použito 353 tis. Kč. Z toho na
výstavbu plynovodní přípojky a plynofikaci Domova mládeže 93 tis. Kč, na demolici objektu
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č.p. 124, Dolní Třešňovec 6 tis. Kč, nákup konvektomatu pro školní kuchyni 198 tis. Kč a
zahájení výstavby ekologické zahrady I., pod školou a školního políčka 56 tis. Kč.
V roce 2007 překonávali problémy se spotřebou energií na Domově mládeže, především
s dodávkou tepla. Proto vedení školy přistoupilo ke změně vytápění DM. Byl vybudován
plynovod v hodnotě 430 tis. Kč, který byl uhrazen z finančních prostředků VČP, a.s.
a z finančních prostředků školy byla vybudována plynovodní přípojka v hodnotě 93 tis. Kč.
Přestavba výměníkové stanice na plynovou kotelnu byla zahájena v roce 2007 a bude dokončena
v roce 2008. Tato přestavba je prováděna firmou Siemens Bulding, s.r.o. Praha metodou EPC
a řízena Pardubickým krajem, jako naplnění energetických auditů školy a Domova mládeže, což
se promítne do rozpočtu školy v roce 2008 a následujících letech.
Výroční zpráva SZeŠ Lanškroun 2007/2008

d) Fondy
Fond reprodukce investičního majetku:
Počáteční stav............................................................................. 206 tis. Kč
Tvorba z odpisů ......................................................................... 432 tis. Kč
Tvorba celkem...………………………………………………….638 tis. Kč

Čerpání fondu:
Plynovodní přípojka Domov mládeže…………………………...93 tis. Kč
Demolice Dolní Třešňovec 122 …………………..………………6 tis. Kč
Nákup konvektomatu školní kuchyně .....……………………….198 tis. Kč
Ekologická zahrada I. pod školou ……………………………….56 tis. Kč
Čerpání fondu celkem……………………………………………..353 tis. Kč
Konečný stav………………………………………………………285 tis. Kč

FKSP:
Počáteční stav .............................................................................. 81 tis. Kč
Tvorba fondu .............................................................................. 254 tis. Kč
Čerpání....................................................................................... 230 tis. Kč
Konečný stav ............................................................................. 105 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……………………………………………………….49 tis. Kč
Tvorba fondu……………………………………………………...217 tis. Kč
Čerpání……………………………………………………………

0 tis. Kč

Konečný stav……………………………………………………….266 tis. Kč
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e) Výnosy z prodeje a pronájmu státního majetku
Výnosy z pronájmu státního majetku činily v roce 2007, celkem 268 tis. Kč
Hospodář ský výsledek a jeho použití
Hospodářský výsledek za rok 2007 činil + 37 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 podařila zajistit bez vážnějších problémů.
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Doplňková činnost
Hospodářskou činnost školy vykonávají zaměstnanci školy nad rámec svých pracovních
povinností. Dosažený hospodářský výsledek slouží ke krytí potřeb investičního a neinvestičního
charakteru a k rozvoji hospodářské činnosti.
Hospodář ská činnost zahrnuje celkem 5 stř edisek:
 výcvik koní
 výuka a vzdělávání pro ostatní zájemce o obor
 stravování
 pronájem ubytovacích zařízení
 autoškola
V roce 2007 byl výsledek hospodářské činnosti + 86 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. 2007 byla provedena na SZeŠ Lanškroun fyzická inventura veškerého majetku
a k 31. 12. 2007 proběhlo porovnání jednotlivých účtů organizace se zjištěnými stavy. Nákupy
uskutečněné v prosinci 2006 byly zahrnuty do stavu účtu.
Pro rok 2007 byl vypracován odpisový plán, kde je uveden odepisovaný majetek školy pro tento
rok. Celková hodnota odpisů pro rok 2007 činila 432 tis. Kč.
Stav majetku k 31. 12. 2007
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
v roce 2007. Všechny zápisy o průběhu inventarizace (inventární soupisy, likvidační protokoly,
odpisový plán atd.) jsou uloženy.
Jaroslav Dajč
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Třída 1.A
třídní učitelka:
Ing. Jan Račanský

Bašíková Veronika
Benešová Lucie
Beran Bohuslav
Hamzlová Lucie
Hradilová Zlata
Huňáčková Martina
Indra David
Janková Anna
Klimešová Lenka
Kollertová Tereza
Konečná Andrea
Kotyzová Magdalena
Koubská Berenika
Kučera Jakub
Kvasničková Jana
Lettlová Miroslava
Motlová Romana
Mužíková Soňa
Mykyta Yulija
Ouřecký Miloš
Slabý Jakub
Škarková Veronika
Štarmanová Lucie
Továrek Lukáš
Uhlíř Tibor
Vaníčková Zuzana
Vašíčková Olga
Veselá Tereza
Zajícová Alexandra
Zámečník Lukáš
Žmolová Kateřina

174

Třída 1.B
třídní učitelka:
Ing. Marie Urbanová

Cenková Veronika
Dospivová Alexandra
Franzová Tereza
Hartmannová Kristýna
Haškovcová Zora
Hrstková Lucie
Ježková Dita
Justová Tereza
Kavická Jaroslava
Kloučková Andrea
Kocourková Veronika
Kubíková Zuzana
Lupínková Marie
Marvalová Karolína
Moravcová Markéta
Nekužová Nikola
Němcová Vendula
Neuwirthová Eliška
Nováková Markéta
Pařízková Barbora
Piskorová Miriam
Poulová Barbora
Pucharová Klára
Puskajlerová Jiřina
Schulhofová Martina
Sloupská Veronika
Stachová Petra
Tomanová Dominika
Velcová Nikola

Třída 1.C
třídní učitelka:
Mgr. Radmila Janoušková

Albertová Adéla
Bajus Michal
Bosáková Martina
Dobřanská Nikola
Dostálová Klára
Drvoštěpová Kateřina
Dušková Ladislava
Fořt Tomáš
Grofová Daniela
Grundová Nela
Hejl Michal
Hrdinová Lenka
Jánská Sabina
Karlová Jana
Komínková Michaela
Kvapilová Šárka
Macura Aleš
Malá Jana
Malačová Jarmila
Marielová Petra
Mičková Iveta
Musilová Michaela
Novotná Petra
Pecháčková Magdaléna
Plchová Veronika
Shevelova Valentyna
Simoná Martina
Stupenová Simona
Sychrová Zuzana
Šemberová Martina
Turková Laura
Zachařová Veronika

Bidmon Ondřej
Bugárová Barbora
Dvořáková Michaela
Hladíková Monika
Horká Silvie
Hrubá Markéta
Komínková Jana
Kopecká Kateřina
Kovář Jan
Matějka Vít
Meissnerová Alena
Mlatečková Diana
Moravcová Petra
Nováčková Adéla
Redererová Hana
Seidlman Miroslav
Schiller Pavel
Staněk Matěj
Svatošová Žaneta
Školník Michal
Štarman Václav
Titzová Ivana
Tomášková Andrea

Třída 2.B
třídní učitelka:
Mgr. Martina Dolečková

Břenková Tereza
Buršová Kateřina
Jindrová Petra
Karvánková Simona
Klárová Věra
Krhutová Tereza
Kubíčková Anežka
Langmajerová Michaela
Leherová Aneta
Loupancová Petra
Lustyková Radka
Macková Eliška
Machová Pavla
Maňáková Zuzana
Matyášová Kristýna
Pernická Tereza
Saifrtová Martina
Socháňová Renata
Strejčková Markéta
Sunková Nikola
Špičáková Michaela
Zahradníková Žaneta

Třída 2.C
třídní učitelka:
Mgr. Martina Tomková

Bartoň Petr
Burešová Zuzana
Buřvalová Lucie
Cibulka Radim
Dušková Věra
Freislebenová Tereza
Havelková Jana
Hejcmanová Veronika
Hepnarová Michaela
Chládková Lucie
Jadrníčková Nela
Jirásková Barbora
Kuběnka Luboš
Kukula Michal
Kvapilová Veronika
Marečková Nikola
Mertová Simona
Motl Zdeněk
Nepokojová Klára
Pánik Pavel
Pavlíková Romana
Smejkalová Blanka
Šebrlová Tereza
Štěrbová Veronika
Zvárová Hana
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Třída 2.A
třídní učitelka:
Ing. Miluše Filipčíková
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Třída 3.A
třídní učitel:
Ing. Rudolf Rabas

Bělochová Lucie
Demeterová Hana
Drbohlavová Dita
Dryáková Matina
Eliáš Martin
Hánová Kateřina
Holubová Barbora
Hrubá Barbora
Kobelková Marta
Kovář Lukáš
Ludvíková Lucie
Macounová Klára
Maňhalová Martina
Němec Ondřej
Obdržálková Veronika
Pávková Lucie
Pavlíček Jan
Pelinková Miluše
Portyšová Lucie
Skácel Martin
Syručková Jana
Šablaturová Veronika
Šindelářová Naďa
Továrek Petr
Zemanová Věra
Zemanová Veronika
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Třída 3.B
třídní učitelka:
Mgr. Lenka Chrobáková

Belasová Eliška
Fojtková Eva
Foltýnová Martina
Grulichová Adéla
Jonová Veronika
Jurčová Markéta
Krpatová Veronika
Kupčíková Lucie
Lejsalová Markéta
Műllerová Kateřina
Oliveriusová Tereza
Pospíšilová Jana
Pospíšilová Eva
Rebstőcková Karolína
Rubešová Jitka
Řeháková Tereza
Šusterová Simona
Trávníčková Kateřina
Václavíková Hana
Václavíková Lucie
Valachová Lucia
Vaňousová Zdeňka
Vargová Martina
Vašátková Klára
Závodníková Zuzana
Vinklerová Vladimíra

Třída 3.C
třídní učitel:
Mgr. Emil Fogl

Bartošová Kateřina
Dubská Simona
Dušková Monika
Dušková Petra
Faltejsková Jana
Hejl Jiří
Holomková Lenka
Hufová Veronika
Chládková Adéla
Ježková Kateřina
Jirásková Andrea
Kollert Jiří
Kotěrová Lucie
Křivohlávková Lucie
Kyralová Nikola
Langová Klára
Maleňák Michal
Marková Petra
Mnichová Lenka
Moravcová Kateřina
Nepokojová Klára
Odstrčilová Adéla
Peichlová Nikola
Pluhař Milan
Podolánová Kateřina
Šilarová Jana
Taclová Tereza

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

Třída 4.B
třídní učitelka:
Ing. Hana Stehlíková

Fabiánová Jarmila
Hauptová Pavla
Havlíčková Petra
Chadrabová Michaela
Chlíbková Pavla
Janská Nikola
Jarková Jana
Jedlinská Renata
Jořenková Jana
Klugová Kateřina
Kuříková Pavlína
Műllerová Simona
Neumanová Martina
Opravilová Eliška
Pešková Veronika
Peterková Veronika
Pravcová Michaela
Stratilová Petrana
Štarmanová Markéta
Zajícová Lucie

Třída 4.C
třídní učitelka:
Ing. Věra Zemanová

Balabánová Veronika
Černohousová Lucie
Dvořák Tomáš
Felcmanová Jana
Filipiová Pavla
Gardián Zdeněk
Herzogová Zuzana
Hojgrová Veronika
Horáčková Eva
Kotyzová Hana
Kráčmar Filip
Kreusel Michal
Kubová Tereza
Kunertová Jana
Kyselicová Aneta
Langr Lukáš
Lehká Anna
Marek Lukáš
Marková Klára
Marková Petra
Motyčková Barbora
Navrátil Tomáš
Ryšavá Kristýna
Řeháková Lucie
Řehořová Veronika
Skalická Veronika
Svatošová Markéta
Špinler Michal
Vacková Veronika
Žídková Eva
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Třída 4.A
třídní učitel:
Ing. Darie Kotyzová
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Třída 2.DS
třídní učitelka:
Ing. Jaromíra Tmějová

Celý Petr
Dotřel Jaromír
Dudychová Hana
Dušek Lumír
Felcmanová Jana
Fialová Jitka
Hajtman Jan
Hegerová Dana
Kopicová Kateřina
Mračková Renata
Obstová Věra
Parent Emil
Přenosil Miroslav
Richterová Simona
Rotterová Jana
Stryja Jaromír
Špaková Zlata
Urbanová Iveta

web: http://www.szesla.cz
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Září
Říjen

Listopad

Prosinec

Leden

Únor
Březen
Duben

Květen

Červen

1.9. 2008
17.9. 2008
1.10. 2008
3.10. 2008
27.  29.10. 2008
30.  31.10. 2008
7.  8.11. 2008
26.11. 2008
28.11. 2008
6.12. 2008
19.12. 2008
22.12. 2008
 2.1. 2009
27.1. 2009
29.1. 2009
30.1. 2009
16.  20.2. 2009
25.3. 2009
27.3. 2009
6.4. 2009
9.  10.4. 2009
15.4. 2009
17.4. 2009
20.4. 2009
5.5. 2009
7.5. 2009
8.5. 2009
13.5. 2009
15.5. 2009
18.  22.5. 2009
18.  25.5. 2009
25.5.  1.6. 2009
15.  19.6. 2009
17.6. 2009
23.6. 2009
25.6. 2009
30.6. 2009

Zaháiení školního roku
2. termín maturitní zkoušky
Pedagogická rada kontrolní
SRPDŠ l. ročníků
Podzimní prázdniny
Ředitelské volno
Dny otevřených dveří
Pedagogická rada
SRPDŠ celoškolní
Den otevřených dveří
Ukončení kalendářního roku
Vánoční prázdniny
Klasifikační porada
Vydání pololetního vysvědčení
Pololetní prázdniny
Jarní prázdniny
Pedagogická rada
Den učitelů
Písemné maturitní zkoušky
Velikonoční prázdniny
Pedagogická rada
SRPDŠ celoškolní
Přijímací zkoušky 1.termín
Klasifikační porada 4.ročníku Podnikání a služby
Vydání vysvědčení 4.ročníku Podnikání a služby
Jezdecké závody a 10. ročník Dne
zemědělské školy
Klasifikační porada 4.ročníků Agropodnikání
Vydání vysvědčení 4.ročníků Agropodnikání
Odborný kurz 3. ročníků  Agropodnikání
Maturitní zkoušky Podnikání a služby
Maturitní zkoušky Agropodnikání
Cyklistický kurz 3. ročníků
Klasifikační porada 1.  3. ročníku oboru
Agropodnikání
Vydání vysvědčení oboru Agropodnikání
Klasifikační porada 1.  3. ročníku Podnikání
a služby
Vydání vysvědčení a ukončení školního roku
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