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I. ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE ŠKOLY
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Váţení přátelé,
uplynulý školní rok byl rokem velkých úspěchů
i zklamání. V průběhu roků 2008 aţ 2009 byly
realizovány největší investiční akce (cca 20 mil.
Kč) v historii naší školy od doby jejího vzniku.
Pracuji na této škole jiţ 34 let; pokud budu
srovnávat s minulostí, byl to rok nadprůměrný
v oblasti investic do budov, v domácích
i zahraničních aktivitách školy; průměrný byl
v oblasti studijních výsledků našich ţáků (i kdyţ
došlo k mírnému zhoršení proti minulému
školnímu roku), nezlepšila se absence. V kalendářním roce 2009 jsme měli velice nízký rozpočet
provozních prostředků v důsledku dodatečných doplatků za plyn a bylo ţivotně nutné přistoupit
k velkému šetření. Velkým zklamáním pro nás bylo zastavení projektu Environmentální středisko
Lanškroun, na kterém jsme pracovali více jak 1 rok. Projektovou dokumentaci vyuţijeme v dalších
dílčích záměrech rozvoje školy a školního statku. Za velký úspěch školy povaţuji zavedení nového
oboru studia Veterinářství a zpracování ŠVP pro 3 vyučované studijní obory.
Školní rok 2008/2009 výrazně ovlivnilo mnoho událostí. Z hlediska perspektivy školy povaţuji za
nejdůleţitější schválený záměr Pardubického kraje, ve kterém náš zřizovatel plánuje vytvořit ze
školy a školního statku regionální vzdělávací centrum pro zemědělství, venkov a ţivotní prostředí.
Z tohoto důvodu jsou schvalovány i velké investice do majetku školy a perspektivně také školního
statku. Další významnou naší aktivitou je začlenění mezi školy s celoţivotním vzděláváním v rámci
projektu Pardubického kraje. Stáváme se školou pro celoţivotní vzdělávání a to je naše výhoda ve
srovnání s jinými středními školami regionu. Na základě tohoto programu jsme realizovali dva kurz
- jeden pro zemědělce a druhý pro cvičitele jezdectví. Jsme jedinou školou v ČR, která pro zájemce
o jezdecký sport tento kurz můţe pořádat. Proti minulému školnímu roku byl vyšší zájem o studium
na naší škole, ale přesto máme přijato jen 95 ţáků do čtyř tříd 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 můţeme 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, Norsko, Rakousko a Island. 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 celoţivotního vzdělávání. Zájem o studium zemědělského oboru
Agropodnikání se v letošním roce sníţil, ale přesto jsme jednou z mála škol v ČR, která naplňuje
kaţdoročně minimálně 2 třídy v ročníku tohoto oboru. Zájem o nový obor Veterinářství byl značný
a byli přijati uchazeči s velmi dobrým prospěchem. U oboru Podnikání a sluţby došlo 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.
Školní rok 2008/2009 nebyl z hlediska studijních výsledků našich ţáků nijak výjimečný, proti
minulému školnímu roku byl mírně horší. Za pozitivní povaţuji úspěchy našich ţáků v různých
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soutěţích středních škol v matematice, jazycích, chemii, biologii a odborných předmětech. Podle
vývoje populace dojde během příštích let k výraznému poklesu počtu ţáků, 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 niţší počty ţáků ve vyšších i prvních ročnících. Více jak 25% ţáků, kteří
nastoupili do 1. ročníku, studium nedokončilo. Letos prospělo s vyznamenáním 21 studentů,
neprospělo celkem 41. Na jednoho ţáka je průměrná absence velmi vysoká a činí 74,5 hodin.
Celkový průměrný prospěch denního studia byl 2,562. Maturitní zkoušky měly důstojný a kvalitní
průběh. Výsledky odpovídaly našemu očekávání vzhledem k úrovni maturantů během čtyřletého
studia s výjimkou třídy 4. B, kde některé studentky přípravu na maturitu silně podcenily.
Ve výroční zprávě Vás chceme seznámit s průběhem uplynulého školního roku a přiblíţit Vám
ţivot naší školy, ţivot studentů a zaměstnanců.
Ing. Vlastislav Fiedler, ředitel školy

9

Pan ředitel se loučí…
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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 mládeţe a jídelna. Tato skutečnost vytváří přímo ideální
podmínky pro výuku odborných předmětů a praxe. Škola má velmi kvalitní zázemí pro sportovní
činnost a autoškolu. Při škole funguje také sportovní klub, jezdecký klub a středisko doplňkové
činnosti.
V současné době studuje na zdejší škole 325 ţáků denního a 20 dálkového studia. Vyučujeme dva
maturitní obory - Agropodnikání a Podnikání a sluţby. Od 1. 9. 2009 budeme vyučovat nový
studijní obor Veterinářství.
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. Nově jsme rozšířili spolupráci s VÚŢV Rapotín.
Škola má bohatou mezinárodní spolupráci a v rámci mezinárodních projektů připravujeme naše
ţáky a učitele na ţivot v EU a také se snaţíme zlepšit komunikační schopnosti zejména v anglickém
jazyku. Spolupracovali jsme se školami obdobného typu v Itálii, Francii, Německu, Rakousku,
Slovinsku, Dánsku, Švédsku, Portugalsku, Bulharsku, Norsku a Slovensku, nově se školou na
Islandu.
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

SPOLUPRÁCE ŠKOLY NA REGIONÁLNÍ ÚROVNI
Naše škola má celorepublikovou i regionální působnost. Vzhledem k oborovému zaměření se
snaţíme 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.
Kaţdoročně spolupracujeme s Agroekem Ţamberk, VÚŢV Rapotín 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.
Ing. Vlastislav Fiedler, ředitel školy
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ŠKOLNÍ ROK 2008/2009
P O ČE T

TŘÍ D

13

P O ČE T

Ž ÁK Ů

332

PRŮMĚRNÝ

P O ČE T Ž Á K Ů N A T ŘÍ D U

25,53

PRŮMĚRNÝ

P O ČE T Ž Á K Ů N A U ČI TE L E

10,9

PRŮMĚRNÁ

D O C H ÁZ K A Ž ÁK Ů

85,94%

P O ČE T

ŠKOLA

Ž ÁK Ů V O BO RE CH
A)

4 - LETÝ STUDIJNÍ

313

B)

5 - LETÝ DÁLKOVÝ

19

VY UČ O V AL A N Á S L E D UJ Í CÍ O BO RY

A G R O P O D N I K Á N Í 41-41-M/001, D E N N Í
P O D N I K Á N Í A S L U ŽB Y 64-41-M/001, D E N N Í A D Á L K O V É

P O ČE T

Ž ÁK Ů , K TE ŘÍ O P AK O V AL I R O ČN Í K

P O ČE T

Ž ÁK Ů , K TE ŘÍ P ŘE D Č AS N Ě U K O N Č I L I S T UD I UM

P O ČE T

Ž ÁK Ů , K TE ŘÍ B Y L I Z E S T UD I A VY L O U Č E N I

1

P O ČE T

Ž ÁK Ů , K TE ŘÍ P ŘE Š L I Z J I N Ý C H Š K O L

7

Ž Á CI

2.

3,01%

S

C E L K O VÝ

14

A

3.

S T . Z CH O V ÁN Í

PO ČE T N E O M L UV E N Ý C H H O D I N

6

15

187

ÚKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010
1) Chceme udrţet stávající kapacitu školy na počtu 360 ţáků a hlavně dále zastavit pokles
počtu ţáků, který trval od roku 2004 do roku 2008.
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 nejdůleţitější povaţuji vybudování pitevny, 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 sníţit absenci a počet neprospívajících ţáků, sníţit
výrazný úbytek ţáků 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 2-3 zahraniční školy a s těmi úzce a pravidelně spolupracovat. Velice nadějný je
projekt se školou na Islandu.
5) Velkou pozornost musíme věnovat přípravě na státní maturity. Třídní učitelé 2. ročníků
seznámí studenty s jejich moţností volby a učitelé ve spolupráci s metodickými komisemi
zapracují obsah státních maturit v jazycích do učebních plánů. Od nového školního roku
zajistíme lepší propagaci oboru Veterinářství a moţnosti 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 dojírnou.
9) Vybudujeme na školním statku vzorovou kancelář pro zajištění praxe našich studentů.
10) Ve škole zřídíme specializovanou učebnu ekonomie a jazyků.
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 vzdělávací centrum Lanškroun (v prostorách
školy a školního statku), které by zajišťovalo zemědělskou 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 kvalitní podmínky výuky pro
nový 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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VÝUKA PRAXE A PRAKTICKÝCH ČINNOSTÍ
V ODBORNÝCH PŘEDMĚTECH 2008/2009
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 vyuţíváno
zázemí školy a provozů školního statku, který navazuje bezprostředně na areál školy. Středisko
chovu koní v počtu vyuţívaných 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 snaţí škola vytvořit podmínky i pro nácvik mechanizačních praktických činností podle
etap polních prací, kde se mohou zruční ţáci zapojit v linkách společně s traktoristy školního statku.
Od loňského školního roku si v areálu školního statku pronajala prostory 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 vyuţíváme rovněţ zázemí školního statku, 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 Ţichlínek, Podorlicko-Mistrovice a.s., farma manţelů Kaplanových v Líšnici, kde je moţné
načerpat znalosti s provozováním agroturistiky, praxe v ovocných a okrasných školkách
v Lanškrouně u pana Michálka. Stále více je vyuţíváno moţnosti praxí na rodinných farmách. U
studentů, kteří pocházejí z rodin provozujících zemědělskou prvovýrobu, umoţňuje škola na ţádost
rodičů odborné individuální a prázdninové praxe doma (většinou při špičkových pracích - sklizeň
plodin, setí, orba apod.).
Studenti se zaměřením na chov koní mají moţnost výběru praxí na ověřených pracovištích.
Tradiční jsou praxe v následujících chovech koní: u pana Skřivana v Suché u Litomyšle, u manţelů
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 moţné načerpat zkušenosti u pana Kopeckého, který se věnuje vyuţívání
koní pro léčebnou terapii (hiporehabilitaci a hipoterapii) v odborné léčebně Luţe-Košumberk.
Pokračují kontakty se stájí pana Bittla, jenţ 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 (Dvorka-Janovice). Velké renomé má rovněţ
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 moţnost pracovat jeden týden přímo
v Kladrubech nad Labem. U studentů třetích ročníků respektuje škola u prázdninových praxí zájem
o pracoviště podle vlastního výběru.
Studující oboru Podnikání a sluţby 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
umoţněna stáţ našim studentům v programu stavebního spoření a dalších aktivit KB. Dalším
pracovištěm studentů třetího ročníku uvedeného oboru byly rozšířené počty ţáků při stáţích na
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jednotlivých odděleních úřadu města Lanškrouna a nové pracoviště AUDIT, poradenské
ekonomické firmy pana Nováka.
V posledním ročníku studia odevzdává kaţdý 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

AUTOŠKOLA 2008/2009
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 ţáků 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) kaţdý ţák sám.
Pro zájemce z řad ţáků umoţní 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 ţáky, ale i pro veřejnost za plnou úhradu, kde tyto sluţby
zajišťujeme v mimopracovní době v rámci hospodářské činnosti. Studenti ekonomického oboru
Podnikání a sluţby mohou za částečnou úlevu vyuţít rovněţ těchto sluţeb. Kromě nových
řidičských oprávnění provádíme i periodické školení řidičů.
K výuce máme vytvořené zázemí na hale praktické výuky, kde je k dispozici i učebna pro
teoretickou přípravu případně i výukové modely a obrazy k výuce konstrukce vozidel. Pro praktické
jízdy má škola k dispozici vlastní traktor Z-7711
a dva Z-5211, 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 ţáků. 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 sluţby a přes
značnou ekonomickou náročnost zajistí výukové programy.
Ing. Jiří Hřebíček, Zdeněk Paďour
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ŠKOLSKÁ RADA SZEŠ LANŠKROUN
Školská rada je orgánem školy, který umoţňuje zákonným zástupcům nezletilých ţáků, zletilým
ţákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a další osobám podílet se na
správě školy.
Byla zřízena zřizovatelem školy tj. Pardubickým krajem a na naší škole je ustanovena od školního
roku 2005/2006. Její existence a činnost je dána školským zákonem. Má tři členy, kteří se schází
minimálně dvakrát ročně tak, aby mohla školská rada plnit své hlavní úkoly.
Ve dnech 13. 11. 2008 a 14. 11. 2008 probíhaly volby nových členů školské rady. Volební komise
(ve sloţení Ing. Věra Zemanová, Ing. Jiří Hřebíček a Mgr. Pavel Studený) zorganizovala volby, ze
kterých vzešli někteří členové školské rady pro další období.
Novými členy jsou: za pedagogický sbor Ing. Jaromíra Tmějová, zástupcem studentů a jejich
zákonných zástupců je Petra Juřinová; za zřizovatele jmenovala Rada Pardubického kraje Ing. Petra
Kotěru.
Na první schůzce konané 8. 4. 2009 byla zvolena předsedou školské rady Ing. Jaromíra Tmějová,
byl schválen jednací řád, projednán návrh rozpočtu školy a zvolen zástupce do konkurzní komise na
výběr ředitele školy.
Za Školskou radu SZeŠ Lanškroun Ing. Jaromíra Tmějová

ČINNOST SRPŠD
SRPŠD pomáhá škole při plnění jejího poslání, koordinuje a sjednocuje výchovné působení školy
a rodičů. Zasedání celoškolského výboru probíhá za účasti zástupců rodičů z jednotlivých tříd
dvakrát do roka. Rodiče jsou informováni o aktivitách školy a spolurozhodují o čerpání peněţních
prostředků z fondu SRPŠD, který je tvořen z jejich prostředků. Největší částku na výdajích mají
mimořádná stipendia za výborný prospěch, příspěvky na odborné exkurze, květinové dary
studentům 4. ročníků při příleţitosti 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

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE
Ve dnech 9. -10. února 2009 proběhla na školním statku inspekce v oblasti BOZ, která měla za úkol
zjistit jak školní statek a škola zajišťuje praktickou výuku. Předmětem inspekční činnosti byla
kontrola zjišťování BOZ při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech a při poskytování
školských sluţeb a ochrany zdraví podle ustanovení § 29 odst. 2 zákona č.561/2004 Sb. Inspekce
konstatovala, ţe oblasti BOZ je věnována dostatečná pozornost.
Na podzim roku 2008 proběhla na úseku hospodaření kontrola za sledované období roku 2007.
Kontrolu provedli pracovníci kontrolní skupiny Odboru školství Pardubického kraje. Jednalo se
o rozsáhlou periodickou kontrolu hospodaření organizace, strukturu organizace, školní řád,
organizační řád, vnitřní kontrolní systém, domov mládeţe, přijímací řízení, ukončení studia,
personální dokumentaci, BOZP, rozpočet, účetní evidenci, nemovitý majetek a hospodaření
s fondy. Ve většině kontrolovaných případů (43) nebyly připomínky ani závady. Zjištěné
připomínky a závady byly odstraněny v plánovaném termínu.
Ing. Vlastislav Fiedler, ředitel školy
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ICT 2008/2009
Výuka za pomoci informačních technologií se stává samozřejmostí ve všech předmětech. Zdroje
informací dnešní studenti hledají prakticky vţdy v první řadě „na internetu“ a málokdy sáhnou po
literatuře nebo jiných zdrojích. Osobní počítač připojený k internetu je dnes běţným nástrojem
prakticky v kaţdé domácnosti. Rozšiřuje se i mobilita ICT a student s osobním notebookem není
ţádnou výjimkou.
Škola tento trend musí reflektovat a drţet krok s dobou. Problematika ICT ve škole má dvě noviny
– vybavení (hardware) – náročné na finanční zajištění a její vyuţití – náročné na lidskou práci.
V oblasti vybavení se v tomto školním roce podařil významný počin, kdy jsme z prostředků grantu
Pardubického kraje vybavili kompletně jednu počítačovou učebnu a navíc pořídili dataprojektor do
učebny biologie. Počítače, které byly tímto novým vybavením nahrazeny, jsme tradičně převedli na
domov mládeţe, kde jimi byly doplněny dvě klubovny s internetovým připojením. Dále jsme ve
škole instalovali dva AP (přístupový bod k WiFi), čímţ jsme částečně vyhověli poţadavkům
studentů na WiFi pokrytí prostoru školy připojením k internetu. Další výrazné rozšíření síťové
infrastruktury bude realizováno během letních prázdnin a to z prostředků projektu EU FM EHP/
Norska - Fond pro podporu spolupráce škol, aktivita Rozvoj institucí. V rámci tohoto projektu bude
pořízena také interaktivní tabule s příslušenstvím do jedné učebny.

WiFi free

V oblasti vyuţívání ICT se situace také zvolna posunuje. Před lety (2002) jsme všechny kabinety
vybavili počítači a propojili strukturovanou kabeláţí, učitelé si tak jiţ zvykli na vyuţívání ICT ve
své běţné práci. Mnozí vyuţívají počítač a internet také při výuce - je-li to v daném předmětu
efektivní. S novým rozšířením sítě z výše zmíněného projektu se naskýtá moţnost vyuţití počítačů
a internetu ve všech učebnách a perspektivně převést veškerou pedagogickou dokumentaci, včetně
třídní knihy, do elektronické podoby.
V oblasti výuky byly dokončeny nové školní sdělovací programy, podle nichţ se začne vyučovat od
příštího školního roku. Jejichţ součástí je také posílení ICT ve výuce – zvláště v programu vzdělání
Agropodnikání. Naši absolventi budou tak dobře připraveni na vyuţití nejmodernějších technologií
ve své budoucí praxi.
Mgr. Emil Fogl

MODERNIZACE ŠKOLY
Projekt Environmentální centrum Lanškroun jsme zpracovali na základě rozhodnutí Rady
Pardubického kraje z roku 2008 do projektové podoby. Po mnoha konzultacích na MŢP byl náš
projekt velmi kladně hodnocený a byla velká pravděpodobnost, ţe by byl schválen. Jednalo se
o projekt, který by řešil výchovu k ţivotnímu prostředí u dětí i dospělých. Pro naši školu by
realizace tohoto projektu za cca 46 mil. Kč vyřešila veškeré problémy ohledně botanické zahrady,
chovu domácích zvířat a ekologické výchovy. Projekt byl pozastaven z finančních důvodů.
V současné době máme podaný další vzdělávací projekt na příslušném odboru Pardubického kraje
a čekáme, zda bude doporučen hodnotiteli a vybrán komisí k realizaci. Pravděpodobnost je 1:5.
Pro kraj jsem zpracoval záměr dalšího projektu na modernizaci objektů školního hospodářství pro
chov skotu a koní za cca 20 mil. Kč. Realizovat by se měl v letech 2010-2013.
Ing. Vlastislav Fiedler, ředitel školy
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RENOVACE ŠKOLY
Zemědělská škola se obléká do nového zatepleného kabátu
Po loňském zateplení budovy internátu SZeŠ Lanškroun putují investice také do budov školy,
jídelny a tělocvičny. Díky Evropskému fondu soudrţnosti, Státnímu fondu ţivotního prostředí
a Pardubickému kraji dostává škola nová okna, zateplenou fasádu a novou izolovanou střechu.
Celková výše investice dosahuje 17 777 tis. Kč a z 85% ji pokrývají právě evropské peníze.
O zbytek se dělí Pardubický kraj – 10% se Stáním fondem ţivotního prostředí – 5%.
Půjde-li vše zdárně, předají stavebníci z firmy Izotep s.r.o. Ústí nad Orlicí hotové dílo v polovině
listopadu. Realizací tohoto projektu dojde ke sníţení emisí oxidu uhličitého o cca 69t za rok
a uspoří se 1075 Gj energie.
Text a foto: Mgr. František Teichmann
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III. VÝSLEDKY VZDĚLÁVÁNÍ
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VÝSLEDKY KLASIFIKACE
I. pololetí
Třída
1.A
1.B
1.C
1.ročník
2.A
2.B
2.C
2.ročník
3.A
3.B
3.C
3.DS
3.ročník
4.A
4.B
4.C
4.ročník
Celkem

Počet
ţáků
29
27
29
85
30
27
29
86
24
22
23
20
89
26
29
27
82
342

Vyznamenání
0
1
0
1
0
0
4
4
1
0
2
4
7
0
4
3
7
19

Hodnocení
Prospěl
Neprospěl
19
10
14
12
28
1
61
23
18
12
21
6
23
2
62
20
21
2
15
7
20
1
13
2
69
12
17
9
20
5
22
2
59
16
251
71

Neklasifikován
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
1

Chování
Sníţ.známka
1
0
0
1
2
1
0
3
0
3
0
0
3
0
2
1
3
10

Průměrný
prospěch
2,923
2,903
2,808
2,874
3,000
2,693
2,397
2,681
2,454
2,792
2,486
2,293
2,523
2,665
2,411
2,162
2,396
2,617

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

Hodnocení
Prospěl
Neprospěl
19
8
17
5
26
2
62
15
22
7
24
2
24
2
70
11
18
3
17
3
21
0
13
1
69
7
24
2
23
4
22
2
69
8
270
41

Neklasifikován
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Chování
Sníţ.známka
2
0
0
2
4
1
0
5
0
1
1
0
2
1
0
0
1
10

Průměrný
prospěch
3,101
2,845
2,772
2,897
2,817
2,557
2,321
2,554
2,323
2,637
2,423
2,088
2,391
2,629
2,490
2,209
2,429
2,562

II. pololetí
Třída
1.A
1.B
1.C
1.ročník
2.A
2.B
2.C
2.ročník
3.A
3.B
3.C
3.DS
3.ročník
4.A
4.B
4.C
4.ročník
Celkem
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Počet
ţáků
28
24
29
81
30
27
28
85
23
20
23
19
85
26
28
27
81
332

ANALÝZA VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI 2008/2009
V minulém školním roce jsme vyučovali 12 tříd denního a 1 třídu dálkového studia. Celkem na naší
škole studovalo 345 ţáků, z toho 20 dálkového studia.
Většina ţáků bydlí na domově mládeţe (161 studentů); mnoho ţáků denně dojíţdí. Tento stav bývá
často příčinou větší absence ţáků.
Na vysoké školy a vyšší odborné školy se hlásilo cca 50% našich absolventů. Většina absolventů
nachází uplatnění na trhu práce. Dlouhodobě patříme mezi školy s nejniţší nezaměstnaností
absolventů.
Do prvního ročníku denního studia se letos přihlásilo ve třech termínech více jak 200 ţáků; přijato
bylo do čtyř tříd 95 studentů. Proti minulému roku došlo k poklesu zájmu o studium Agropodnikání
a Ekonomika a podnikání.
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 Mgr. E. Fogl). Odborní učitelé
spolupracovali s pracovníky školního statku na řešení provozních úkolů (F. Vídeňský,
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.
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 můţeme hodnotit účast i úspěchy našich studentů ve středoškolských
soutěţích (literární, odborné, jazykové i sportovní). Děkuji touto cestou všem učitelům,
vychovatelům i zaměstnancům školy, kteří se nad rámec svých pracovních povinností angaţovali
v této časově náročné oblasti.
Závěrem lze konstatovat, ţe škola se stabilizovala, uhájila v kraji svoje postavení a přes dílčí
těţkosti si zajistila podmínky pro svůj další rozvoj.
Ing. Vlastislav Fiedler, ředitel školy

STÁTNÍ ZKOUŠKY Z KANCELÁŘSKÉHO PSANÍ NA KLÁVESNICI
V letošním školním roce se „státnic“ z kancelářského psaní na klávesnici zúčastnily studentky
3. ročníku oboru Podnikání a sluţby – Věra Dušková, Lucie Buřvalová a Romana Pavlíková,
z nichţ poslední dvě zkoušku vykonaly úspěšně. Blahopřejeme.
Ivana Machová
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PÍSEMNÁ MATURITNÍ ZKOUŠKA Z

ČESKÉHO JAZYKA A LITERATURY

Témata pro písemnou maturitní práci z českého jazyka a literatury, 6. dubna 2009
1. Peníze nejsou všechno, zamyšlení nad současným ţebříčkem hodnot, ţivot v konzumní
společnosti, jak současná ekonomická krize vstoupila do ţivota občanů ČR?
(Volný slohový útvar)
2. Chráníme- li přírodu, chráníme i sebe.
(Úvaha nad tematikou ochrany ţivotního prostředí, globální oteplování jako světový
problém.)
3. „Zvířata jako lidé stejný úděl mají, jedni i druzí stejně umírají, dýchají stejně, v čem je
člověk před zvířetem?“ (Bible)
(Volný slohový útvar)
4. Je manţelství přeţitek?
(Zamyšlení nad smyslem tradiční rodiny v dnešní uspěchané době.)

Témata vybraná studenty:

4.A

4.B

4.C

Téma č.1

8

4

17

Téma č.2

4

3

0

Téma č.3

7

15

3

Téma č.4

7

7

7

26

29

27

Celkem studentů

HODNOCENÍ:
Stupeň

1

2

3

4

5

průměr

4.A

9

10

7

0

0

1,92

4.B

6

12

8

3

0

2,28

4.C

7

9

8

3

0

2,26
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Je manželství přežitek?
Dita Drbohlavová, 4. A
Jako téma písemné maturitní práce jsem si vybrala manţelství. Je mi devatenáct let. Co můţe mladý
člověk jako já vědět o manţelství? Moţná nic, moţná aţ příliš mnoho. Vţdyť právě oči
„náctiletých“ často citlivě vnímají věci, které ostatním unikají. Mají nezkaţený pohled na věc, plný
optimismu. A přesto jsou mezi námi i poznamenaní, zahořklí. Nechtějí slyšet o ţádném manţelství.
Proč taky? K čemu ty cavyky, kdyţ se harmonické manţelství promění v dravý souboj plný
nenávisti, vypjatých emocí a pocitů, kterým jako školou povinní můţete jen těţko rozumět. Tak co
je tedy manţelství? Je to razítkem stvrzená láska? Je to společenská nutnost nebo snad jenom touha
někoho oficiálně vlastnit?
Lidé se seznamují kaţdý den. Potkávají se na ulici, v práci, v metru. Prostě kdekoliv. Na tom
nezáleţí. Ale já věřím, ţe na kaţdého ten pravý, osudový protějšek teprve čeká. Jsou to takové malé
zázraky, které se dějí jednou za ţivot. Opíjí náš racionální rozum, uvádějí nás do rozpaků
a zrychlují nám tep. Nedá se s tím nic dělat. Vlastě s tím ani nikdo nechce nic dělat. Je to šílený mix
pocitů a rozhodnutí. Je to láska. Je to něco, čeho se nemůţeme nabaţit. Chceme to kaţdý den znovu
a znovu. Nedokáţeme si bez ní představit ţivot. A ten by bez lásky skutečně nebyl. Všichni chceme
něco vlastnit. I lásku. Vztah je bod, kdy něco začíná. Kaţdý ale přece ví, ţe v tomto bodě nic
nekončí. Můţeme si lhát. Tvrdit, ţe na lásku není potřeba manţelství. Ţádný papír, ţádný úřední
doklad. Jenomţe i do toho nejčistšího svědomí se časem začnou vkrádat pochybnosti, otázka vlastní
existence, strach z budoucnosti. Myslí to se mnou skutečně váţně?
Kaţdý je strůjcem svého osudu. A tak si kaţdý musí ten svůj ideální protějšek chránit a střeţit. Ve
vztahu jsou vţdycky dva. Nikdy se nic netočí kolem jednoho, a pokud tomu tak je, je to jistě špatně.
Bohuţel. I ten nejsladší koktejl se jednou vypije. A co hůř, nezbyde po něm ani kapka. Snaţíme se
druhým dávat, po čase chceme jenom brát. Zapomínáme na úctu k druhým, nerespektujeme jejich
rozhodnutí. O kompromisech leckdo nechce ani slyšet. Vztah v tomto ohledu nabízí moţnost úniku.
Manţelství pouze vyzývá k boji. Je to právě manţelství, co nutí lidi přemýšlet, hledat problémy,
nacházet nová řešení nebo se jenom naučit odpouštět. Ve vztahu se nic takového řešit nemusí. Oba
mají dost svobody a hrdosti. Prostě je to tvá vina. A tím to skončí.
Já nevím, jakou roli hraje ve vztazích doba. Ţiju teď, jsem za to vděčná, a proto se nebudu
minulostí zabývat. Nebyla bych schopna ji dostatečně posoudit. Mohu snad jen uvaţovat nad tím,
co bude. A i to je velice mlhavé a vzdálené. Vím jen, ţe dnes jsou jiné moţnosti a názory. My
„náctiletí“ si chceme ţivot nejdřív uţít. Jakkoliv, kdekoliv, s kýmkoliv. A je na tom snad něco
špatně? Máme moţnost se vybláznit, vyřádit a také dočasně dozrát. Vţdyť všechno se jednou
omrzí. Aţ dospějeme, budeme chtít jistotu.
Manţelství nebo vztah. Je to kaţdého věc. Nikoho nesoudím a nikým nepohrdám. Nevidím
nejmenší důvod, proč by se vztah „na psí kníţku“ nemohl plnohodnotně rovnat manţelství. A to
i včetně dětí. Nesejde na tom, zda-li jste manţelé nebo ne. Pokud máte děti, uţ nejste dva. Uţ
nerozhodujete jenom o svém ţivotě a o své budoucnosti. Stejně tak nemáte právo rozhodovat za
jiné. Můţete být sešněrováni tisíci pravidly, zákony a sliby, ale pokud si dokáţete dát svobodu
někde uvnitř, ţádný papír nemůţe nikoho omezovat.
Já se chci určitě vdávat. Alespoň to jednou zkusit. Co na tom, kdyţ to nevyjde. Někdy je té svobody
holt aţ přespříliš a do lidí se nevleze. Člověk si myslí, ţe někoho zná, ale teprve aţ kdyţ ho
skutečně pozná, tak se s ním většinou rozchází. Dokud nemáte děti, nemáte ţádnou zodpovědnost.
Záměrně nepouţívám slovíčko rodina. I ta nejsvobodnější matka se můţe o své dítě postarat líp,
neţli rozhádaní a sebestřední manţelé.
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A co je vlastně komu po tom. Neznáte, nesuďte. Ať uţ bude doba jakákoliv, lidé se vţdy budou
milovat, nenávidět, scházet, rozcházet. A také brát a rozvádět. Čemu se divíte? Vţdyť je to
normální!

„Zvířata jako lidé stejný úděl mají, jedni i druzí stejně umírají, dýchají stejně,
v čem je člověk před zvířetem?“ (Bible)
Lenka Mnichová, 4. C
V čem se člověk tolik odlišuje od zvířete, kdyţ to ani není tak dlouho, co sám jako opice skákal po
stromech? Co mu dává tu moc zvířata ovládat a určovat, co bude s jejich ţivoty?
Kdyţ člověk poprvé zdomestikoval zvíře, dal mu tím také slib, ţe pokud ho bude poslouchat
a dobře mu slouţit, postará se o něj. V dnešní době se na to bohuţel velmi zapomíná. Kaţdou chvíli
vidíme v televizních zprávách zuboţený dobytek, který majitel nechal opuštěný. Zvířata jsou zvyklá
na péči a najednou si mají sama poradit ve velmi chladných podmínkách ve vytyčené ohradě bez
potravy, ze které není úniku. Zákon k nim klidně přihlíţí jen jako k majetku, vlastněné věci, která
snad na nic nemá nárok. Naštěstí tu jsou lidé, kteří jejich utrpení vidí a snaţí se jim pomoci, i kdyţ
mají velmi omezené moţnosti.
Týrat zvíře lze uţ jen zanedbanou péčí, tak co teprve úmyslné ubliţování! V tom vidí zábavu hlavně
dospívající mládeţ. Líbí se jim ukazovat svou převahu na zvířecím strachu. Ve filmu se podobné
kousky provádějí na lidech, tak proč by to nezkusili na zvířeti? To nedokáţe mluvit, ţalovat,
nadávat, a pokud je ještě k tomu malé, tak se ani neubrání. Ne nadarmo se říká: „Zbiju tě jak psa!
Dostaneš jak králík za uši!“
S kapkou alkoholu se ztrácí zábrany, a to platí i v případě týrání. Člověku se otupí smysly a vše
vnímá jinak. Jeho domácí mazlíček se mu připlete pod nohy a uţ schytá kopance za to, ţe se plete
a druhý v zápětí zato, ţe ještě kňučí. Spousta případů týrání se stane také na akcích, kde pijí
mladiství. Stačí se jen hecovat slovy: „Na to nemáš! Tak to bys ty nikdy nezvládnul!“ Najednou
mají v rukou opilé kotě, které předhodí psovi, aby ho roztrhal, a ještě si to zvládnou natočit na
mobil.
V čem tedy člověk vidí svou nadřazenost? Svými schopnostmi ho přeci spousta zvířat předčí.
Závod s gepardem by určitě nevybíral a ve tmě by spíše zabloudil, neţ kočka. Nad propracovaností
některých ptačích hnízd se nejeden architekt pozastaví a jen pouhý mravenec unese dvojnásobek
své váhy. Tato a samozřejmě ještě další zvířata nad námi neohrnují nos. Neukazují nám, ţe jsou
více neţ my. Můţe to tak tedy vypadat, pokud cítí, ţe jim jde o ţivot, a tak se brání, ale to jen
vychází z jejich pudového vnímání.
Uţ i u nás se stalo, ţe člověk vlezl v ZOO do klece s tygry nebo jinými šelmami. Je jasné, ţe zvíře
zaútočilo, ať uţ v sebeobraně, anebo z důvodu ulovení kořisti. Člověk zemřel, a tím se rozpoutala
vlna rozhořčení nad nebezpečným zvířetem. Spousta lidí byla pro usmrcení krvelačné šelmy.
Naštěstí se našli ale i ti, kteří skutečně věděli, ţe zvíře nemělo ţádný špatný úmysl, a tak se pouze
zvýšilo zabezpečení proti vstupu do klece.
Potravní řetězec dává člověka na vrchol a neurčuje jeho správné chování, to uţ záleţí na naší
morálce a svědomí. Měli bychom si uvědomit, ţe kdyţ masoţravec loví býloţravce, netýrá ho,
nemučí a prostě ho „slupne“. Já sama nejsem vegetarián, a tak nemám nic proti konzumaci masa,
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ale je mi jasné, ţe prostředím, ve které zvíře vyrůstá, kvalitu jeho masa ovlivňuje. Jako spotřebitel
mám tedy zájem na vyhovujících podmínkách při chovu zvířat.
Zvířata jsou jako malé děti. Potřebují naši péči, bez které se neobejdou. Lidskou lásku vycítí, ale
slovy za ni poděkovat nemohou a dokáţí nás rozesmát, i kdyţ to vůbec nemají v úmyslu. Proč se
k nim tak tedy nechováme i my?

Chráníme-li přírodu, chráníme i sebe
(Úvaha nad tématikou ochrany životního prostředí, globálního oteplování jako světového problému)

Markéta Lejsalová, 4. B
Ochrana ţivotního prostředí je celosvětový problém. Uţ celé generace lidí vědí o problému ochrany
přírody, ale kdo z lidí má tu moc udělat příliš tomu nesmyslnému ničení přírody? Kdo můţe říct
„dost“ a donutit ostatní lidi k tomu, aby se vrátili k původnímu ţivotu v souladu s přírodou?
Myslím, ţe takovou moc jeden člověk nemá. Moţná, kdyby se spojilo více lidí, snad dva, tři, čtyři,
sto...
Proč je dnešní příroda tak zničená? Proč se k ní chováme, jako by byla v našem vlastnictví? Podle
mého názoru je příroda svou vlastní paní. Na jaře, kdyţ vysvitne první sluníčko, vykouknou ze
svých zimních úkrytů pod zemí sněţenky a bledulky. A čí je to zásluha? Matka příroda je ta, která
určí, kdy a jak bude ptáček zpívat. Tak proč se lidé snaţí v dnešní době o to, aby nás příroda
poslouchala? Je mnoho lidí, kteří se snaţí vyvolat umělé bouře, záplavy nebo snad klonovat zvířata.
Ale proč to děláme? K čemu nám to je? Příroda vţdy měla svůj řád, tak proč to měnit?
V dřívějších dobách se lidé o přírodu starali, ctili ji a váţili si jí. Věděli, ţe bez toho políčka před
chaloupkou nebo kravičky ve chlévě by nepřeţili. Věděli, ţe kdyţ příroda nebude chtít, nedá jim ze
svého klína ani stéblo obilí. Kdyţ byl neúrodný rok, nebo přišel mor na dobytek, brali to jako svoji
chybu. O přírodu se začali starat ještě více, aby tomu v příštím roce předešli. Věděli, ţe kdyţ budou
chránit přírodu, příroda se jim odvděčí. Tím budou chránit sami sebe.
A jak se chovají k přírodě lidé dnes? Jejich chování se od předků značně liší. Přírody si uţ tak
neváţíme. Dnes je v módě jít do supermarketu, kde je všechno zboţí, co potřebujeme, vyskládané
na pultech. Uţ nepoznáme, jestli byl rok úrodný nebo ne, proto se ani nesnaţíme více starat
o přírodu. My jen vidíme, ţe na pultu je místo pěti druhů zeleniny jen jeden. Ale způsob, jak
zelenina byla vypěstována, nás uţ nezajímá. A není to chyba? Neměli bychom se zamyslet nad tím,
co právě jíme? Chráníme tím svůj organismus.
Dalším problémem dnešní doby jsou motory a jejich splodiny. Podle mého názoru, výfukové plyny
v ovzduší dělají pěknou „paseku“. Proč jsou lidé v dnešní době ochotni stát několik hodin v koloně
při cestě do práce? Není lepší nasednout na kolo, jet tramvají nebo metrem? Pro mnoho lidí by asi
bylo utrpení, kdyby vstali ráno dřív z postele a šli do práce pěšky. Přitom příroda by nám byla
rozhodně vděčná. A naše tělo také. Nebo snad není pravda, ţe jsme jako národ čím dál více
obéznější? Myslím, ţe ano. A velkou měrou tomu přispívá dnešní uspěchaná doba a stres.
Proč uţ lidé neumějí relaxovat? To je otázka, kterou si za svůj ţivot poloţí kaţdý alespoň jednou.
Lidé si snaţí svůj ţivot co nejvíce usnadnit. Ale je to ku prospěchu přírodě? Neměli bychom brát
ohled i na ni? Vţdyť příroda nám dává obţivu i radost. Kdyţ jdu ven se svým psem a vidím, kolik
je kolem přírodních krás, chce se mi smát. Ale po pár krocích vidím člověka, který myje automobil
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u potoka. Proč to dělá? Aby si usnadnil práci? Copak je to vůči rybám a vegetaci v potoce
spravedlivé? Kdyţ vidím takové sobecké jednání, chce se mi spíše plakat. A to nemluvím
o hromadách odpadků, které nechávají lidé v přírodě při svých vycházkách. Moţná, kdybychom
kaţdý přispěli svým kouskem úcty k přírodě, dalo by se tomu ničení přírodních krás zabránit.
A co celoplošné ničení přírody a vlastně i celé planety? Lidé kácí dešťové pralesy jako výborný
zdroj dřeva, ale co ty následky? Pralesy jsou jedny z hlavních zdrojů kyslíku. Co budeme za pár let
dýchat? Budeme snad stát fronty na vzduch stejně, jako jsme je kdysi stáli na banány nebo
pomeranče? Tím se zase dostávám k tomu, ţe ničením přírody ničíme sami sebe.
Dalším problémem je globální oteplování. Ledovce na Antarktidě tají. Nebo snad ne? Odpověď na
tuhle otázku znají snad jen odborníci. My, obyčejní lidé, se o tom můţeme jen dohadovat. Podle
mého názoru na tom alespoň kapka pravdy bude. Copak příroda nemá právo se bránit? My se také
bráníme, kdyţ se nám děje něco špatného, jenţe přírodu jsme zničili sami. Kdo vynalezl atomovou
bombu, která umí zničit všechno ţivé kolem? Kdo postavil velké elektrárny, které vypouštějí do
vzduchu své splodiny? Kdo zapříčinil výbuch jaderné elektrárny? Odpověď zní: Člověk. Uţ
mnohokrát se člověk svou chybou vytrestal, ale řekněme si upřímně, mělo to nějaký pozitivní
účinek? Člověk se „otřepe“ a vymýšlí zas další „urychlovače“ doby. Ale jak se má příroda rychle
vzpamatovat z našich zásahů? Vypouštíme do ovzduší splodiny z elektráren, z výfukových plynů,
freony a další chemikálie. Nejenom, ţe ten znečištěný vzduch dýcháme, ale příroda se nám to snaţí
vrátit. Na horách se sesouvají laviny, tají ledovce, prší kyselé deště a změnou klimatu vymírá
mnoho druhů fauny i flóry. A za tohle všechno si můţeme sami.
Copak to nejde zastavit? Myslím, ţe dnešní generace začíná uţ myslet do budoucna. Mnoho rodin
uţ alespoň třídí odpad. Vznikají ekologické farmy a začínají se i u nás rozmáhat biopotraviny.
Alespoň malý krůček ke zdravé přírodě. Lidé uţ asi začínají přicházet na to, co naši předci uţ dávno
věděli. A to, ţe příroda je velice potřebná. Vznikají skupiny ekologů, kteří chrání přírodu a zabývají
se tímto problémem. Nevím, jestli příroda bude ještě někdy taková, jaká byla dřív, ale rozhodně si
lidstvo začíná uvědomovat svou chybu. Byla bych ráda, kdyby moje děti poznaly krásu přírody a ne
její odvrácenou tvář. Copak je nutné, aby lidé umírali v bouřích, uragánech nebo snad vlnách
tsunami?
Myslím, ţe takhle to cítí více lidí. Proto bychom se měli začít řídit svým srdcem a více naslouchat
přáním přírody. Kdyţ se začneme chovat lépe my k ní, bude se příroda chovat lépe k nám. A i kdyţ
nebude příroda zdravější dnes ani zítra, krůček po krůčku se nám to snad povede. A kdyţ ne nám,
tak generacím po nás. Protoţe, aţ si člověk uvědomí, ţe ničením přírody ničí i sebe, bude mít
příroda vyhráno. Jaký je tedy důvod chránit přírodu? Ţádný, člověk nemůţe ţít bez vody, vzduchu,
slunce. Kdyţ si všechno zničíme, zahyneme. Chraňme tedy přírodu, protoţe tím chráníme hlavně
sebe!
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Peníze nejsou všechno,
zamyšlení nad současným žebříčkem hodnot, život v konzumní společnosti, jak
současná ekonomická krize vstoupila do života občanů ČR
(Volný slohový útvar)

Kateřina Podolánová, 4. C
Peníze nejsou všechno?
Dostala jsem zadání na svou maturitní práci, ţe peníze nejsou všechno, ale platí to i dnes? Kdyby to
platilo, kam se tedy ty davy lidí ţenou! Za čím a proč? Netrápily by se přeci v práci od rána aţ do
večera, nezaměstnávaly by své rodiny a děti. Neţily by ten uspěchaný ţivot plný chaosu a obav
o své firmy, svá obrovská auta a domy.
Pokládám si otázku, vybrali jsme si tento způsob ţivota sami, nebo uţ ani nemáme na výběr?
Neznám a ani nechci znát odpověď. Co a proč vede lidi, aby hodnoty, které uţ od pradávna byly
nejdůleţitější, nechali upadnout aţ na samé dno svých hodnot. Například láska. Málokdo vám na
otázku, jestli je ovlivňována penězi odpoví, ţe ne. Proč by jinak ty nádherné, mladé, svěţí, ale tak
trochu hloupé ţeny touţily po starcích, kteří sotva popadají dech? Opravdu je ţene láska, nebo
jejich konto? Stejné je to se vším ostatním, jako jsou rodiny, děti, koníčky, všechny ty krásné věci,
za které stojí ţít. Stále častěji se ptáme sami sebe. Mohu si v dnešní době dovolit pořídit si dítě?
Uţivím ho? Mám si vzít půjčku na vytouţený domek, kdyţ tak tvrdě pracuji a zaslouţím si ho, nebo
zůstat v té malé chaloupce, ale vědět, ţe budu mít na chleba? Taky máte ten pocit, ţe nám peníze
doslova řídí ţivot?
Peníze uţ nejsou jen prostředek směny, jak to bývalo dříve. Dnes je to uţ ta nejdůleţitější hodnota,
bez které nepřeţijeme ani týden. Je to ďábelský prostředek k ničení lidských srdcí, zdravého
rozumu a veškerých snah. Peníze za pár desítek let dokázaly zničit to, co bylo jiţ tisíce let dané.
Mám pocit, ţe se naše společnost řítí kamsi, odkud uţ se nebudu nikdy schopná vyhrabat.
Lidé se chovají, jako bychom byli poslední generací na světě. Jejich přístup bych směle nazvala „Po
nás potopa“. Zapomínáme na to, ţe stromy uţ nemusí znovu vyrůst, Slunce můţe vyhasnout, ţe
vzduch se nebude za chvíli moct dýchat. Zapomínáme, ţe to nejsme my, kdo vládne na Zemi. Ale
jak jsem se zmínila uţ na začátku, máme vůbec na výběr? Chovat se jinak neţ ostatní? Kdyţ
nebudeme pracovat a hnát se za penězi, máme šanci přeţít? Dostatek peněz v dnešní době
i z hlupáka udělá chytráka. Uţ se nehledí, jakou ţe školu jste to studovali, jaké máte IQ, jak moc
byste si tu práci zaslouţili. Stačí dobré jméno, tučné konto, nebo snad i nějaká vidina provize
a můţete být tam, kam se jiní vypracovávali i desítky let.
A ţe jste hlupák? Koho to dnes ještě zajímá? Zaplať a můţeš mít, asi tak bych nazvala současné
jednání většiny lidí. Korupce, přiznejme si, je opravdu všude.
S penězi jste naprosto neporazitelní a nedotknutelní. Chceš zabít? Chceš prodat něco nelegálního?
Jen do toho. Pokud jsou penízky, právník to zařídí. Nemusíte mít strach.
Jistě cítíte, kam tím mířím. V dnešním světě je opravdu všechno dovoleno a dveře moţností jsou
otevřené pro kaţdého, hlavně pro hlupáky.
Musím zareagovat i na včerejší návštěvu amerického prezidenta Baracka Obamy. Jistě, je to
sympatický a chytrý člověk, ale někteří lidé v celé republice nemají ani na kousek chleba a jen ty
ceremonie spojené s jeho příjezdem a různá opatření musely stát statisíce českých korun. Ale jak uţ
víme, na něco je a na něco ne.

29

Přitom to byli Američané, kteří nerozváţně půjčovali peníze kdekomu a jak to dopadlo, všichni
víme. A on nám tu začne vykládat něco o společné historii, o výjimečnosti českého národa a o kráse
Čech. Ano, zvenku jsme moţná krásná republika, ale vnitřní stav uţ tak úţasný není. Psychika lidí
je silně podlomená, ztrácejí práci, přicházejí o byty, o auta i o rodiny. A jak víme, tak psychika je
úzce spojena s naší fyzickou stránkou, proto se rozpoutávají různé choroby. Jak duševní, tak
například i rakovina.
Spousty lidí se nemohou věnovat svým koníčkům a zájmům, protoţe na to prosně není. Otáčejí se
od rána do noci, a sotva mají základní věci potřebné k ţivotu.
Ale co mě nejvíce štve, je poslouchání těch panáků v oblecích a drahých autech o tom, ţe to není
tak strašné a ţe se to zlepší. Ano, taky dost dlouho trvalo, neţ si to ti chytří pánové vůbec přiznali.
Klobouk dolů.
Bojím se říct, ţe tito pánové o nynější situaci v českých rodinách nic nevědí. Ono se to taky dost
špatně představuje z těch mercedesů a velkých luxusních vil. Dále mě dosti irituje jejich rádoby
novelizace. Pod heslem, ţe ulehčují lidem ţivot, slovíčkaří se zákony, které jsou uţ dávno dány.
Zdá se to jenom mně, ţe nic nedělají? Moţná se vám bude zdát, ţe vystupuji ostře proti našemu
systému, ale opravdu mi to připomíná komedii a ne politiku. Jejich výroky jsou často dosti
k popukání. Například jeden z jejich oblíbených: „Zřejmě se někde opravdu stala chyba.“ Ta se asi
opravdu stala, páni politici. Tak jaký je váš názor na peníze teď? Opravdu nejsou všechno?
Je to smutné, ale dokud budou peníze převyšovat zdravý rozum, lidské city a pomalu ţivot sám,
nikdy se to nezmění.
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PŘEHLED PROSPĚCHU TŘÍDY 4.A

MATURITA
zpracováno dne: 7. 7. 2009

Třídní učitel:

Ing. Rudolf Rabas

Změny v počtu ţáků

Předmět

z toho dívek:
chlapců:

CJL Český jazyk a literatura
ANJ Anglický jazyk
BIO Biologie a ekologie

Počty známek
1 2 3 4 5
6 7 10 1 - 1 - - 1 - 1 - -

EKO Ekonomika a podnikání
MAT Matematika
CHO Chov zvířat
PRO Pěstování rostlin
EP ekonomické předměty
ZE zemědělské předměty
PR praktická zkouška z odborných

1 3
1 2 4
- 4
1 2
2 4
10 12

CHK Chov koní

Počet ţáků celkem:

2
3
5
7
6
2

1 - 1 1 4 2 - -

3 4 3 2 1

18
6
Průměr

24

ubylo:
přibylo:

0
0

Vyučující

2.250 Mgr. Studený Pavel
2.000 Kovaříková Věra
2.000 Mgr. Teichmann František
Ing. Tmějová Jaromíra
Mgr. Tejklová Lenka
Ing. Rabas Rudolf
Ing. Fiedler Vlastislav
Ing. Tmějová Jaromíra
Ing. Fiedler, Ing. Rabas
Ing. Rabas,
Ing. Račanský, Kalousová
2.538 Ing. Stehlíková Hana
2.429
1.000
2.300
2.700
3.000
2.571
1.667

Celkový průměrný prospěch 2.32500
Stupeň
prospěl s vyznamenáním
hodnocení prospěl
prospěchu
neprospěl
nehodnocen

3
20
1
0
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PŘEHLED PROSPĚCHU TŘÍDY 4.B

MATURITA

zpracováno dne: 7. 7. 2009
Třídní učitel:

Mgr. Lenka Chrobáková

Změny v počtu ţáků

Předmět
CJL Český jazyk a literatura
ANJ Anglický jazyk
BIO Biologie a ekologie
EP ekonomické předměty
ZE zemědělské předměty
PR praktická zkouška z odborných
CHK Chov koní
ANJ (dobrovolná)
Anglický jazyk

z toho dívek:
chlapců:
Počty známek
1 2 3 4 5
8 7 4 4 1
1 1 2 - - 1 1 - - 2 11 8 3
5 5 7 6 1
5 11 6 2 5 3 4 5 1
- - 1 - -

Celkový průměrný prospěch 2.65833
Stupeň
prospěl s vyznamenáním
hodnocení prospěl
prospěchu
neprospěl
nehodnocen
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Počet ţáků celkem:

2
18
4
0

24
0

ubylo:
přibylo:

24
0
0

Průměr Vyučující
2.292
2.250
2.500
3.500
2.708
2.208
2.667
3.000

Mgr. Dolečková Martina
Kovaříková Věra
Mgr. Teichmann František
Ing. Tmějová Jaromíra
Ing. Klíţová, Ing. Hél
Ing. Hřebíček, Vídeňský
Ing. Stehlíková˙Hana
Kovaříková Věra

PŘEHLED PROSPĚCHU TŘÍDY 4.C

MATURITA
zpracováno dne: 7. 7. 2009

Třídní učitel:

Mgr. Emil Fogl

Změny v počtu ţáků

Předmět
CJL Český jazyk a literatura
ANJ Anglický jazyk
INT Informační technologie
MAT Matematika
NEJ Německý jazyk
EKN Ekonomika
PR praktická zkouška z odborných
UCT Účetnictví

Počet ţáků celkem:

z toho dívek:
chlapců:
Počty známek
1 2 3 4 5
6 8 6 3 2
5 4 1 8 - 1 - - - 1 - - 1 1 2 1 5 7 7 6 11 5 4 4 1
7 6 6 6 -

21
4

25

ubylo:
přibylo:

1
0

Průměr Vyučující
2.480
2.667
2.000
2.000
2.600
2.560
2.160
2.440

Mgr. Dolečková Martina
Mgr. Janoušková Radmila
Mgr. Fogl Emil
Mgr. Fogl Emil
Mgr. Tomková Martina
Ing. Zemanová Věra
Ing. Tmějová Jaromíra
Ing. Procházková Hana

Celkový průměrný prospěch 2.44800
Stupeň
prospěl s vyznamenáním
hodnocení prospěl
prospěchu
neprospěl
nehodnocen

6
16
3
0
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Pestrý rok se čtvrťáky
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IV. PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ, OBORY VZDĚLÁNÍ
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VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ
Ve školním roce 2008/2009 se přihlásilo na 1. termín do 1. ročníku 195 uchazečů denního studia.
Přijímací zkoušky proběhly ve třech kolech. Ţáci byli přijímáni podle studijních výsledků ze
základní školy bez přijímací zkoušky. Nová vyhláška o přijímacím řízení způsobila značný chaos
a velké problémy pro školy, ţáky i jejich rodiče. Rozhodnutí o přijetí jsme rozeslali v 1. termínu
118 ţákům, ale počet odevzdaných zápisových lístků byl pouze 72, tj. 61%. Po třech kolech
přijímacího řízení a uplatnění autoremedury máme ve škole do 1. ročníku přijato 95 studentů, kteří
odevzdali zápisový list.
Přihlášeno

Obor

Přijato

Agropodnikání

93

45

Veterinářství

62

28

Ekonomika a podnikání

40

22

Celkem

195

95

Vlivem klesajícího počtu ţáků na základních školách bude stále větší problém pro školu zajistit
dostatečný počet kvalitních uchazečů o studium. Letošní rok byl průměrný zájmem ţáků ZŠ
o studium na naší škole. Výrazně se projevil zájem o nový obor Veterinářství a slabší zájem byl
o obory Agropodnikání a Ekonomika a podnikání. Pro příští období musíme zajistit lepší propagaci
pro nový obor a zejména se musíme zamyslet nad oborem Ekonomika a podnikání, kde máme
velikou konkurenci u obchodních akademií a gymnázií. Musíme dále propagovat naši školu
a hlavně navázat spolupráci se ZŠ a zemědělskými podniky. Na podzim 2009 opět 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 mládeţe 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 ţáky ze základních škol ale i ze zahraničí.
Ing. Vlastislav Fiedler, ředitel školy

DÁLKOVÉ STUDIUM

Pro zaměstnané je tato forma studia vhodná na doplnění vzdělání, ale je velmi náročná na čas, úsilí
a vstřícnost okolí. Bez podpory rodiny a zaměstnavatele se tato studia dají zvládat jen velmi
obtíţně.
V této třídě, po různě dlouhou dobu, studovalo celkem 37 studentů. Do třetího ročníku dálkového
studia nastoupilo 20 studentů a v současné době ho ukončuje 19 studentů. Nejvíce jich odešlo
v prvních ročnících, teď je uţ stav stabilizovaný a studenti končí pouze ze závaţných důvodů.
Zbývá zdravé jádro, které se při studiu vzájemně podporuje a pomalu se posouvá blíţe k vytouţené
maturitě. Tak hodně zdaru a sil do posledních dvou ročníků.
Ing. Jaromíra Tmějová
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VÝUKA APLIKOVANÉ EKONOMIE
Ve školním roce 2008/2009 se aplikovaná ekonomie vyučovala ve všech třídách 3. ročníku v oboru
Agropodnikání a Podnikání a sluţby. Ţáci zaloţili studentské společnosti, z nichţ jedna zajišťovala
provoz bistra na domově mládeţe a umoţnila tím ubytovaným studentům v odpoledních
a večerních hodinách nákup cukrovinek a nápojů. Studenti další třídy zakoupili stolní fotbálek,
který byl umístěn v kulturní místnosti školy. Jejich spoluţáci tak mohli o přestávkách příjemně
strávit svůj volný čas. Poprvé v letošním školním roce byly vyuţívány moduly pro e-learningové
vzdělávání Poznej svoje peníze a e-Ekonomie.
Ing. Věra Zemanová

FIKTIVNÍ FIRMA
Fiktivní firma se v naší škole vyučuje od školního roku 2006/2007 jako volitelný předmět ve
4. ročníku oboru Podnikání a sluţby. 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 moţná nejvíce připomínat práci ve skutečné firmě (obchodní, výrobní,
dopravní, sluţeb), proto studenti vyuţívají při práci podklady z hospodářské praxe a řídí se
platnými právními předpisy. Jediný, i kdyţ podstatný rozdíl ve srovnání se skutečnou firmou
spočívá v tom, ţe ve fiktivní firmě nedochází ke skutečnému pohybu zboţí a peněz, ale studenti
pracují s fiktivním zboţím a fiktivními penězi.
Pro lepší představu o práci skutečné firmy a uţší spojení s praxí je vhodné, aby fiktivní firma
navázala kontakt se skutečnou firmou, jejíţ činnost bude do určité míry kopírovat a zároveň jí můţe
zajistit určitou formu reklamy.
Při zakládání fiktivní firmy si ţáci sami vyberou: předmět podnikání, právní formu, vhodný název
a logo. Dále sestaví zahajovací bilanci, rozhodnou se, jakou částku bude tvořit základní kapitál
a zvolí si peněţní ústav pro zajištění finančních operací firmy.
Studenti 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 umoţňuje
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, ţivnostenský úřad, obchodní soud, banku,
FIBA plnící funkci centrální banky, finanční úřad, korespondenční dodavatel, zdravotní pojišťovna,
správa sociálního zabezpečení.
V letošním školním roce si ţáci vybrali jako předmět činnosti prodej osobních automobilů. Výběr
byl ovlivněn skutečnou firmou, se kterou se podařilo navázat kontakt a rozvinout spolupráci.
Vznikla fiktivní firma Ko – fi – LA, s. r. o.
V průběhu roku se tato firma zúčastnila Regionálního veletrhu fiktivních firem, pořádaného
Obchodní akademií v Hradci Králové. Zde ţáci získali cenné zkušenosti v jednání se zákazníky,
uzavírání obchodních smluv, prezentaci firmy, vystupování na veřejnosti apod. Za velký úspěch lze
povaţovat umístění naší firmy na 11. místě z celkového počtu 23 zúčastněných firem převáţně
z obchodních akademií a škol ekonomického zaměření.

37

Další zajímavou zkušeností byla návštěva Mezinárodního veletrhu fiktivních firem v Praze s účastí
studentů z ČR, Bulharska, Maďarska, Slovenska, Finska, Velké Británie a dalších zemí. Naši
studenti měli za úkol uzavřít dva obchody, jeden s tuzemskou a druhý se zahraniční firmou, ve
vytvořených dvojicích. Všechny uzavřené smlouvy museli doloţit dokladem, ať uţ pokladním,
fakturou nebo objednávkou. Byla to pro ně velmi uţitečná zkušenost, protoţe se museli domluvit
cizím jazykem i se studenty, kteří se tento jazyk také učí.
Ing. Hana Procházková

KURZ PRO VÝKON VŠEOBECNÝCH ZEMĚDĚLSKÝCH ČINNOSTÍ
Přes počáteční problémy se nakonec přihlásilo 9 zájemců a kurz mohl být 23. 1. 2009 zahájen. Brzo
se tato miniskupinka lidí spřátelila. Bylo proto velmi příjemné stát před tabulí v roli učitele,
přestoţe teoretická výuka probíhala o pátcích a sobotách. Myslím, ţe nemluvím jen za sebe, kdyţ
uvedu, ţe nové poznatky a zkušenosti často proudily oboustranně. Účastníci poctivě docházeli na
hodiny. Neodradila je ani občasná nepřízeň počasí v podobě sněhových vánic.
Teoretická výuka byla ukončena 20. 3. 2009. Poté jsme 10. 4. vyrazili na exkurzi po okolních
zemědělských podnicích. Navštívili jsme farmu pana Valenty v Cotkytli, farmu pana Vaníčka
v Bystřeci, farmu Řetová náleţící do ZD Sloupnice a den byl ukončen prohlídkou farmy pana
Staňka ve Svatém Jiřím.
Velký den závěrečných zkoušek byl stanoven na 24. 4. 2009, kdy po ověření znalostí písemným
testem museli všichni před Ing. Hřebíčkem obhájit své podnikatelské záměry. Nakonec se to všem
podařilo s úspěchem a mohli tak z rukou pana ředitele naší školy obdrţet osvědčení, jeţ opravňuje
k podnikání v zemědělské výrobě.
Nebylo lehké se s absolventy kurzu rozloučit. Doufám, ţe se jim všem splní jejich cíle a bude se jim
v této, pro zemědělce nelehké, době dařit. Závěrem bych ráda poděkovala všem učitelům, kteří se
na výuce tohoto tzv. zimního kurzu podíleli.
Ing. Miluše Klíţová

CVIČITELSKÝ KURZ
V SZeŠ Lanškroun proběhl druhý kurz cvičitelů jezdectví. Byl zahájen v zimních měsících. Do jara
2009 se vyučovaly teoretické předměty společně s praktickou výukou a další dovednosti související
s výukou jezdectví. Vyučovali učitelé SZeŠ Lanškroun, pro některá témata byli pozváni přední čeští
odborníci. Kurz byl zakončen náročnou zkouškou, kterou úspěšně absolvovalo 8 z 10 zkoušených.
František Vídeňský
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Cvičitelský kurz
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MYSLIVECKÉ ZKOUŠKY
Dne 26. 6. 2009 se konaly pro adepty myslivosti myslivecké zkoušky. Proběhly v odpoledních
hodinách ve slavnostně vyzdobené kulturní místnosti naší školy. Slavnostní a oficiální ráz
ceremoniálu podpořil trubač na roh. Zkoušek se zúčastnilo 6 ţáků školy ze 3. a 4. ročníku, kteří
navštěvovali volitelný předmět myslivost a jeden cizí adept. Akci organizoval MVDr. Šilar, který
u nás předmět vyučuje.
U jednotlivých zkušebních komisařů adepti během stanovených 15 minut postupně obhajovali svoje
vědomosti z lovectví, mysliveckých předpisů, znalosti zbraní a střelectví, zoologie, péče o zvěř
a z kynologie. Celkově byli naši ţáci na zkoušky dobře připraveni, jeden prospěl s vyznamenáním –
Jan Kovář 3. A. Radost nám udělali Lucie Václavíková 4. B, Eva Fojtková 4. B, Petra Moravcová
3. A, Václav Štarman 3. A, Pavel Schiller 3. A, kteří u zkoušek prospěli.
Za pedagogický sbor blahopřeje Ing. Rudolf Rabas

Jan Kovář

Pavel Schiller

Eva Fojtková
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Rozhovor z mysliveckých zkoušek
SZeŠ Dolní Třešňovec, pátek 26. června 2009
Po absolvování ročního volitelného předmětu myslivectví pod vedením MVDr. Miroslava Šilara
proběhly na SZeŠ Lanškroun závěrečné myslivecké zkoušky. Po roční přípravě měli před sebou
studenti oboru Agropodnikání první významnou metu na cestě k získání loveckého lístku.
Na několik otázek jsem se u této příleţitosti zeptal jednatele mysliveckého spolku v Ústí nad Orlicí
Pavla Chalupy, který byl zároveň předsedou zkoušek.

Představte čtenářům, jaký význam mají pro absolventy myslivecké zkoušky?
Zkoušky mohou z pověření ministerstva zemědělství provádět okresní myslivecké spolky. Zkoušky
prokazují znalosti adeptů, kteří se na ně připravují v kursech myslivosti. A to jak tady v kursech na
SZeŠ, tak i u nás v myslivecké jednotě. Zkouška z myslivosti je de facto kvalifikace pro získání
loveckého lístku pro myslivce, který je nedílnou součástí pro získání zbrojního průkazu pro lovecké
účely.
Jedná se o zkoušku velmi náročnou, neboť je sloţena z několika samostatných předmětů: tradice
myslivosti, legislativní předpisy, kynologie, zoologie, způsoby lovu a střelectví.

Existují nějaká omezení pro zájemce o zkoušky z myslivosti?
Zhruba šedesátihodinového kursu se mohou účastnit všichni zájemci starší patnácti let. Musí však
absolvovat roční praxi v mysliveckém sdruţení.

Je o tyto zkoušky mezi lidmi zájem?
V oblasti současného Orlickoústecka ročně zkoušku vykoná cca 20 uchazečů. Specifikem této školy
je, ţe zkoušku vykoná více děvčat neţ chlapců. V jiných kursech, pořádaných mysliveckými
jednotami je to přesně obráceně.
Závěrem stojí za to zmínit, ţe všichni studenti a studentky zkoušku absolvovali úspěšně.
Text a foto: Mgr. František Teichmann

Převzato z Listů Lanškrounska 13/2009.
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UČEBNÍ PLÁNY
Školní vzdělávací programy
Název školního vzdělávacího programu:
Kód a název oboru vzdělání:
Stupeň poskytovaného vzdělávání:
Délka a forma studia:

Agropodnikání
41-41-M/01 Agropodnikání
střední s maturitní zkouškou
4 roky, denní studium
2 roky, zkrácené studium
5 let, dálkové studium

Způsob ukončení a certifikace:
Platnost vzdělávacího programu:
Předmět

A.Povinné vyučovací předměty
a)základní
Český jazyk
Cizí jazyk
Občanská nauka
Dějepis
Zeměpis
Matematika
Fyzika
Informační technologie
Tělesná výchova
Biologie a ekologie
Chemie
Základy mechanizace
Pěstování rostlin
Chov zvířat
Ekonomika a podnikání
Motorová vozidla
Praxe
Rozvoj venkova a agroturistika
b) volitelné)
Maturitní seminář (SIT, SEM, ZSV)
Účetnictví
Kynologie
Chov koní
Jezdectví
Teorie jízdy
Veterinářství
Ochrana rostlin
Obnovitelné zdroje energie
Psychologie
Myslivost
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maturitní zkouška, vysvědčení o maturitní zkoušce
od 1. 9. 2009
Počet týdenních vyučovacích hodin
v ročníku
1.
2.
3.
4.

3
3
2
2
3
2
2
2
3
3
2

4/2
3/4

0/3
0/1

2
3
1

2
3
1

3

2

2
2
3
3
3/2
3/2
3/2

2
2

2
2
2/3

0/3
0/1

3
3
4
2

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

3
3
1

2

5/4
5/4
4

3
6/7
2

0/2
0/3
2
2/0

1/0
2/0
2/0

Celkem
hodin

10
12
3
2
2
8
2
6
8
6
6
5/4
11/9
11/9
8
4
6/4
3
16/19
4***)
2
2**)/0
0/4
0/12
0/2
2/2
2**)/0
1/0
2**)/0
2**)/0

Laboratorní kontrola
Řízení speciálních strojů
Stroje a zařízení
Celkem
B. Nepovinné vyučovací předměty 4)
Nepovinný cizí jazyk
Myslivost
Kynologie

1/0
1/0
31/33

32/33

2

2

2/0
33

33

2
0/2
0/2

1*)/0
1*)/0
2/0
129/132

2

8
0/2
0/2

*) ţák si volí 1 hodinu za týden
**) ţák si volí 2 hodiny za týden
***) ţák si volí 3 hodiny za týden
…/… Provoz (integrované zemědělství)/koně (chov koní a jezdectví)
POZNÁMKY K UČEBNÍMU PLÁNU
Denní studium
1.
2.
3.

4.

U vybraných předmětů a zařazených cvičení se třída dělí na skupiny. O dělení třídy a počtu hodin cvičení
rozhoduje ředitel školy dle moţnosti a potřeb školy a platných předpisů.
Speciální téma Ochrana člověka za mimořádných situací bude zařazeno jako jednodenní celoškolní akce
v průběhu školního roku.
Část odborné praxe budou ţáci konat v období školních prázdnin, celkem za studium 3 týdny. Školní
vyučování ve druhém pololetí bude končit před termínem stanoveným platným předpisem o organizaci
školního roku ve středních školách, který se posune o počet vyučovacích dnů odpovídajících délce
prázdninové praxe. Praxi je moţné realizovat i zahraničí. V kaţdém ročníku ţáci vykonávají jeden týden
individuální praxe, která probíhá současné s výukou a nezapočítává se do celkového počtu vyučovacích týdnů.
Časová rezerva je určena k opakování a procvičování učiva, exkurzím, výchovně vzdělávacím akcím apod.
O jejich délce, termínu a náplni ve smyslu platných předpisů rozhodne ředitel školy.

PŘEHLED VYUŢITÍ TÝDNŮ V OBDOBÍ ZÁŘÍ – ČERVEN ŠKOLNÍHO ROKU
Činnost

1. ročník

2. ročník

3. ročník

4. ročník

Vyučování dle rozpisu učiva

34

32

32

30

Učební praxe

1

2

3

2

2

2

2

1

1

Odborná praxe (včetně prázdninové)
Sportovně výcvikový kurz
Maturitní zkouška
Ekologický kurz

2
1

Odborný kurz
Časová rezerva (exkurze, opakování,
výchovně vzdělávací akce, apod.)
Celkem týdnů

1
2

2

2

3

40

40

40

37

43

Název školního vzdělávacího programu:
Kód a název oboru vzdělání:

63-41-M/01 Ekonomika a podnikání

Délka studia:

4 roky

Forma studia:

denní studium

Stupeň vzdělání:
Platnost vzdělávacího programu:
Předmět

A. Povinné vyučovací předměty
a) základní
Český jazyk
První cizí jazyk 1)
Druhý cizí jazyk 2)
Dějepis
Občanská nauka
Právo
Základy přírodních věd 3)
Matematika
Tělesná výchova
Informační technologie
Ekonomika *
Účetnictví *
Marketing a management
Písemná komunikace
Psychologie
Agroturistika
Praxe 4) *
celkem základní
b) volitelné
Maturitní seminář (SIT, SEM, ZSV) 5) *
Konverzace v cizím jazyce 6)
Efektivní komunikace
Finance a daně
Hospodářský zeměpis
Statistika
Literární seminář - Veřejná správa 7)
celkem volitelné

celkem povinné vyučovací předměty
B. Nepovinné vyučovací předměty 8)
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Ekonomika a podnikání

střední vzdělání s maturitní zkouškou
od 1. 9. 2009
Počet týdenních vyučovacích
hodin v ročníku

Celkem
hodin

1.

2.

3.

4.

celkem

3
3
3
2
2

2
3
3

3
3
2

3
3

2

2

2
2
2
2
2
3
2
2

2
2
2
2
2
2
2

2
2

2
2
30

2
26

2
20

11
12
8
2
3
4
4
8
8
6
9
10
4
6
2
2
8
107

1

2
1

2
2
2
2

2
2
2
2
2
2
2
2
2
31

1

3
3

2

3

7

2
10

4
6
2
4
2
2
2
22

33

33

33

30

129

2

2
2
2

POZNÁMKY:
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
*

Ţáci si volí podle svého dosavadního studia mezi anglickým jazykem a německým jazykem.
Ţáci si volí druhý jazyk tak, aby byl různý od prvního cizího jazyka (německý jazyk, anglický jazyk, ruský
jazyk).
Předmět shrnuje přírodovědné vzdělávání. Obory fyzika a chemie se vyučují vţdy půl roku v 1. ročníku,
biologie a ekologie je náplní druhého ročníku. Fyzika vychází z varianty C, chemie z varianty B.
Rozvrhová učební praxe prohlubuje praktické dovednosti v oblasti ekonomiky, účetnictví, financí a daní
formou souhrnných příkladů, účetního softwaru, fiktivní firmy, modulů Aplikované ekonomie…
Odborná praxe (viz Přehled vyuţití týdnů ve školním roce) je v reálných pracovních podmínkách okolních
firem a organizací. Obsahuje v 1. aţ 3. ročníku návštěvy nejrůznějších podnikatelských subjektů, institucí,
orgánů státní správy a samosprávy, besedy s jejich pracovníky, ve 3. ročníku navíc 1 týden praxe
v zemědělském podniku a ve 4. ročníku 1 týden samostatné praxe ve vybraném podniku.
Odborná praxe individuální je organizována souběţně s teoretickým vyučováním a nezapočítává se do
celkového počtu hodin. Je v rozsahu 1 týdne v kaţdém ročníku. Probíhá ve školním bistru, vybraných
podnicích a institucích a ve 4. ročníku ţáci v tomto týdnu vypracovávají závěrečnou práci, která vychází
z jejich konkrétních dovedností a zkušeností, získaných v rámci rozvrhové i odborné praxe. Téma si vybírají
podle oblasti svého zájmu.
Odborná praxe musí být zařazena v minimálním rozsahu 160 hodin za studium.
Po ukončení 2. ročníku si ţáci volí přípravu k maturitní zkoušce formou semináře z předpokládané oblasti, ze
které chtějí maturovat (matematika, informatika, občanský a společenskovědní základ).
Doplňuje výuku prvního cizího jazyka.
Ţáci si podle svého zájmu volí mezi předměty literární seminář a veřejná správa. O minimálním počtu ţáků
v předmětu rozhoduje ředitel školy podle hlediska hospodárnosti a podle moţností školy.
Zařazení, struktura, obsah i rozsah nepovinných předmětů je plně v kompetenci ředitele školy, podle moţností
školy a zájmu ţáků.
Předměty volitelné zkoušky společné části maturitní zkoušky, ke kterým škola ţáky připravuje a předměty
profilové části maturitní zkoušky.

U vybraných vyučovacích předmětů se třída dělí do skupin. O dělení třídy a počtu hodin rozhoduje ředitel školy dle
moţností a potřeb školy a platných předpisů.
Východiskem pro tvorbu učebních plánů ŠVP je RVP oboru Ekonomika a podnikání. Minimální počet vyučovacích
hodin za studium je 128, maximální 140 hodin. Minimální týdenní počet vyučovacích hodin v jednotlivých ročnících je
29, maximální 35 hodin.

PŘEHLED VYUŢITÍ TÝDNŮ VE ŠKOLNÍM ROCE

Činnost
Vyučování dle rozpisu učiva
Odborná praxe 4)
Sportovní výcvikový kurz (zimní, letní)
Maturitní zkouška

Časová rezerva (opakování,
exkurze, výchovně-vzdělávací
akce, ředitelská volna apod.)
Celkem týdnů

1.
ročník
34
1
1

2.
ročník
34
1
1

3.
ročník
34
2

4.
ročník
30
1
2

4

4

4

4

40

40

40

37

Časová rezerva je určena k opakování a procvičování učiva, exkurzím, výchovně-vzdělávacím akcím, branným
cvičením, ředitelským volnům apod. O jejich délce, termínu a náplni rozhoduje ředitel školy.
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Název školního vzdělávacího programu:
Kód a název oboru vzdělání:
Stupeň poskytovaného vzdělávání:
Délka a forma studia:
Způsob ukončení a certifikace:
Platnost vzdělávacího programu:
Předmět

A.Povinné vyučovací předměty
a)základní
Český jazyk
Cizí jazyk 1)
Občanská nauka
Dějepis
Matematika
Fyzika
Informační technologie
Tělesná výchova
Biologie a ekologie
Chemie
Anatomie a fyziologie zvířat
Výţiva a dietetika zvířat
Chov zvířat
Ekonomika a podnikání
Motorová vozidla
Laboratorní technika
Mikrobiologie a parazitologie
Reprodukce zvířat
Farmakologie
Patologie
Hygiena a technologie potravin
Chirurgie a ortopedie
Nemoci zvířat
b) volitelné 2)
Maturitní seminář (SIT, SEM, ZSV)3)
Canisterapie
Chov a choroby drobných zvířat
Chov exotických zvířat
Chov koní
Jezdectví
Kynologie a kosmetika zvířat
Mechanizace zemědělství
Myslivost
Psychologie
Teorie jízdy
Účetnictví
Úvod do hiporehabilitace
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Veterinářství
43-41-M/01 Veterinářství
střední s maturitní zkouškou
4 roky, denní studium
maturitní zkouška, vysvědčení o maturitní zkoušce
od 1. 9. 2009
Počet týdenních vyučovacích hodin
v ročníku
1.
2.
3.
4.
29
3
3
2
3
2
2
2
3
3
4
2

30
2
3
1

28
2
3
1

3

2

2
2
3
3
3
1

26
3
3
1

2

2

2
1
2
2
2

2
2
3

2

3
1

1
2
4
5/5
2/2
1/0
2/0

2

1

3

2
2

3/4

2/3

2/0

0/3
3/0
3/0

0/3

0/3

3
6/7
2/2

2/0
0/2
0/3

2/0
2/0
0/1
2/2
1/0

Celkem
hodin

113
10
12
3
2
8
2
4
8
6
6
7
4
6
5
2
3
3
5
1
2
5
2
7
16/19
4/4
1/0
4/0
2/0
0/2
0/12
3/0
3/0
2/0
2/0
0/1
2/2
1/0

Včelařství
Základy latiny
Zemědělské stavby
Celkem
B. Nepovinné vyučovací předměty 4)
Nepovinný cizí jazyk 5)
Myslivost
Kynologie a kosmetika zvířat

1/0

32/33

32/33

33/33

2/2

2/2

2/2

2/0
2/0
32/33
2/2
0/2

0/3

1/0
2/0
2/0
129/132
8/8
0/2
0/3

../.. veterinářství/veterinářství aplikované na chov koní
1)

ţák si volí dle svého dosavadního studia mezi anglickým a německým jazykem

2)

ţák volí z nabídky volitelných předmětů tak, aby týdenní počet vyučovacích hodin nepřesáhl
stanovený počet hodin uvedený v příslušném řádku

3)

po ukončení 3. ročníku si ţáci volí přípravu k maturitní zkoušce formou semináře
z předpokládané oblasti, ze které chtějí maturovat

4)

zařazení, struktura, obsah i rozsah nepovinných předmětů je plně v kompetenci ředitele školy,
podle zájmů ţáků a moţnosti školy

5)

ţák si volí nepovinný cizí jazyk tak, aby byl odlišný od prvního jazyka (německý jazyk, ruský
jazyk, anglický jazyk

POZNÁMKY K UČEBNÍMU PLÁNU
Denní studium
1. U vybraných předmětů a zařazených cvičení se třída dělí na skupiny. O dělení třídy a počtu hodin cvičení
rozhoduje ředitel školy dle moţnosti a potřeb školy a platných předpisů.
2. Speciální téma Ochrana člověka za mimořádných situací bude zařazeno jako jednodenní celoškolní akce
v průběhu školního roku.
3. Část odborné praxe budou ţáci konat v období školních prázdnin, celkem za studium 3 týdny. Školní
vyučování ve druhém pololetí bude končit před termínem stanoveným platným předpisem o organizaci
školního roku ve středních školách, který se posune o počet vyučovacích dnů odpovídajících délce
prázdninové praxe. Praxi je moţné realizovat i zahraničí. V kaţdém ročníku ţáci vykonávají jeden týden
individuální praxe, která probíhá současné s výukou a nezapočítává se do celkového počtu vyučovacích týdnů.
4. Časová rezerva je určena k opakování a procvičování učiva, exkurzím, výchovně vzdělávacím akcím apod.
O jejich délce, termínu a náplni ve smyslu platných předpisů rozhodne ředitel školy.

PŘEHLED VYUŢITÍ TÝDNŮ V OBDOBÍ ZÁŘÍ – ČERVEN ŠKOLNÍHO ROKU
Činnost
Vyučování dle rozpisu učiva
Učební praxe
Odborná praxe (včetně prázdninové a
individuální)
Sportovně výcvikový kurz
Maturitní zkouška
Ekologický kurz

1. ročník

2. ročník

3. ročník

4. ročník

33
3

33
3

33
3

30
2

1+1

1+1

1+1

0+1

1
2
1

Odborný kurz
Časová rezerva (exkurze, opakování,
výchovně vzdělávací akce, apod.)
Celkem týdnů

1
2

2

2

3

40

40

40

37
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Učební plány ve školním roce 2008/2009

Učební plán
studijní obor 64-41-M/001 Podnikání a sluţby
Třídy: 1.C, 2.C, 3.C, 4.C
školní rok: 2008/2009

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 literatura

3

3

3

3

12

První cizí jazyk*

3

3

3

3

12

Druhý cizí jazyk **

2

2

2

2

8

Dějepis

2

1

Zeměpis

2

3
2

Občanská nauka

1

1

1

3

2

3

10

Matematika

3

2

Základy přírodních věd

2

2

Základy biologie a ekologie

2

Tělesná výchova

2

2

2

2

8

Ekonomika

2

3

2

3

10

2

1

4
2

Marketing a management
Právo
Účetnictví

3

2
2

2

2

1
2

3

3
1

2

Statistika
Pís.a elektr.komunikace

2

2

2

2

2

2

Informační technologie

2

2

2

2

2

2

Základy zemědělské výroby

2
2

2

2

2

8

4

Praxe

2

b) výběrové

2

2

5

8

17

Konverzace 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 - moţnost 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 41-41-M/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: 2008/2009

Denní studium absolventů základní školy
týdně hodin
ročník

33

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 literatura

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 rostlin

2

0,5

3

1

3

1

8

Chov zvířat

2

0,5

3

1

3

1

8

4

1

4

1

8

1

3

2

10
2

2

2

Ekonomika a podnikání
Motorová vozidla
Praxe

2

2

2

8

4

2

4

4

4

b) výběrové
Chov koní
Jezdectví

3

3

3

3

3

1

3

1

6

3

3

3

3

12

2

Agroturistika
Teorie jízdy

1

Účetnictví

2

1

2
2

1

2

Veterinářství

2

Volitelný předmět**

2

1

2
2

* cizí jazyk - moţnost volby: anglický jazyk; německý jazyk
** psychologie; konverzace v ANJ,NEJ; seminář z biologie

49

Učební plán
studijní obor 41-41-M/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 sluţby, agroturistika
školní rok: 2008/2009

Denní studium absolventů základní školy
týdně hodin

30

ročník

1.
cel.ho
d.

z
toho
cv.

cel.hod
.

33

33

2.

3.
z toho
cv.

cel.hod
.

32
4.
z
toho
cv.

cel.hod
.

z
toho
cv.

A. Povinné vyučovací předměty
a) základní
Český jazyk a literatura

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

Práce s počítačem

2

2

Tělesná výchova

2

Biologie a ekologie

4

1

3

1

Chemie

3

1

3

1

2

Motorová vozidla
Základy mechanizace

1

2

2

2
2

2

2

2

3

0,5

Pěstování rostlin

3

0,5

4

1

4

1

Chov zvířat

3

1,5

4

2

4

2

4

1

4

1

Ekonomika a podnikání
Praxe

4

b) výběrové
2

Agroturistika
Cizí jazyk II **
Stroje a zařízení

2
2
3

Ochrana rostlin
Stravovací a ubytovací sluţby

2

Ovocnářství, zelinářství….
Účetnictví

2

1

Veterinářství

2

Výběrový předmět **

2

* cizí jazyk - moţnost volby: anglický jazyk; německý jazyk
** psychologie; konverzace v ANJ,NEJ; seminář z biologie
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1

V. PREVENCE SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ
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PREVENCE SOCIÁLNĚ-PATOLOGICKÝCH JEVŮ
Na naší škole věnujeme problematice sociálně patologických jevů významnou pozornost, neboť si
uvědomujeme, ţe všech sociálních a společenských skupin je právě dospívající mládeţ jednou
z nejohroţenějších. Je to dáno ţivotní nezkušeností, touhou po experimentech, nefunkčností rodin
a řadou dalších faktorů, které v konečném důsledku vedou k tomu, ţe mezi mládeţí jsou sociálně
patologické jevy značně rozšířeny. Existují v podstatě dva způsoby jak se těmto jevům bránit. A to
represí nebo prevencí.
Školy a pedagogičtí pracovníci, kteří se výchovou zabývají, se snaţí především o preventivní
působení na mládeţ. 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 poţadavky při působení proti sociálně-patologickým jevům.
Naše škola je do jisté míry specifická tím, ţe 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, ţe podstatná část studentů je ubytována na
domově mládeţe a nejsou pod kaţdodenním dohledem rodičů. Vychovatelé se samozřejmě snaţí
o výchovné působení na studenty, ale rodinné zázemí, hlavně u problémových studentů, to nahradit
nemůţe. 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.
Dlouhodobě se snaţíme 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, ţe 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.
Zaznamenali jsme také několik případů poţití alkoholických nápojů v průběhu školních exkurzí
a sportovních kurzů. Tyto přestupky proti školnímu řádu byly řešeny informováním rodičů
a sníţenými známkami z chování.
Jak jiţ bylo výše uvedeno, hlavní důraz klademe především na prevenci. Ve spolupráci
s Pedagogicko-psychologickou poradnou v Ústí nad orlicí proběhly v prvních ročnících interaktivní
besedy s psychology se zaměřením na sociální klima ve třídě. Významnou součástí těchto besed
byla i problematika prevence šikany. Do těchto aktivit byli zapojeni i třídní učitelé, coţ mělo
podpořit vzájemné vztahy mezi nimi a ţáky. Z obou stran byly na tuto akci velmi dobré ohlasy.
I v letošním roce proběhlo několik přednášek o intimní hygieně, pohlavně přenosných chorobách
i rizicích spojených s uţíváním a distribucí návykových látek. V rámci hodin občanské nauky
zhlédli studenti řadu zajímavých videopořadů o nebezpečí sekt, rasismu, o zdravém ţivotním stylu
a dalších zajímavých tématech. Abychom předcházeli moţným problémům, funguje ve škole jiţ
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řadu let úspěšně schránka důvěry (i v elektronické podobě). Podněty i dotazy studentů se snaţím
řešit obratem a odpovědi zveřejňuji na nástěnce vedle této schránky.
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 mládeţe a celý týden se
účastní výuky jezdectví a ve volných chvílích poznávají se svými budoucími učiteli (i třídními)
školu a Lanškroun s jeho okolím.
Také díky této aktivitě se zmenšil počet studentů, kteří opouštějí školu v průběhu prvního ročníku.
Abychom předcházeli sociálně-patologickým jevům, je potřeba ukázat studentům vedle moţných
rizik také moţnosti smysluplného trávení volného času. Snaţíme 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 krouţek a další aktivity.
Přesto existují i v tomto směru rezervy a je do budoucna nutné připravit dalších moţnosti.
Závěrem lze říci, ţe situace v oblasti sociálně-patologických je na Střední zemědělské škole
Lanškroun stabilizovaná a nevybočuje z řady jiných škol podobného zaměření.
Mgr. Pavel Dvořáček
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Beseda s MUDr. Ivanem Doudou

54

VI. ZAMĚSTNANCI ŠKOLY
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PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI
J MÉNO

A PROBACE

Ing. Vlastislav Fiedler
Ing. Josef Coufal
Ing. Milena Bártová
Mgr. Martina Dolečková
Mgr. Pavel Dvořáček
Ing. Miluše Klíţová
Mgr. Emil Fogl
Ing. Jiří Hřebíček
Ing. Jaroslav Hél
Mgr. Lenka Chrobáková
Mgr. Radmila Janoušková
Renata Kalousová
Ing. Darie Kotyzová
Věra Kovaříková
Ivana Machová
Ing. Hana Procházková
Ing. Rudolf Rabas
Ing. Jan Račanský
Ing. Hana Stehlíková
Mgr. Pavel Studený
Mgr. František Teichmann
Mgr. Lenka Tejklová
Mgr. Drahuše Tkačíková
Ing. Jaromíra Tmějová
Mgr. Martina Tomková
František Vídeňský
Ing. Věra Zemanová
Ing. Petra Zíková
Miroslav Fišar
Zdeněk Paďour
Jaroslav Šrůtek

ředitel školy, pěstování rostlin a biologie
pedagogický zástupce, chov zvířat a VT
chemie
český jazyk, občanská nauka, psychologie
tělesná výchova, dějepis, občanská nauka
chov zvířat, anglický jazyk
matematika, zeměpis, informační technologie
praxe
pěstování rostlin, praxe
tělesná výchova
anglický jazyk
jezdectví a teorie jízdy
chov koní, praxe, veterinářství
anglický jazyk, ruský jazyk
písemná a elektronická komunikace
ekonomie, účetnictví
praxe, chov zvířat
mechanizace, motorová vozidla, fyzika
chov zvířat, chov koní
český jazyk, občanská nauka
biologie
matematika, informační technologie
německý jazyk, český jazyk
ekonomie, účetnictví
německý jazyk, zeměpis
jezdectví, teorie jízdy
ekonomie, statistika
anglický jazyk, informační technologie
autoškola
autoškola
autoškola
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1. řada zleva
Mgr. Martina Tomková, Ing. Petra Zíková, Ivana Machová, Ing. Hana Procházková, Ing. Vlastislav
Fiedler, Ing. Darie Kotyzová, Mgr. Martina Dolečková, Ing. Hana Stehlíková
2. řada zleva
Ing. Josef Coufal, Mgr. Radmila Janoušková, Ing. Jaromíra Tmějová, Ing. Věra Zemanová, Věra
Kovaříková, Ing. Milena Bártová, Mgr. Lenka Chrobáková, Mgr. Lenka Tejklová, Ing. Miluše
Klíţová, Ing. Jiří Hřebíček
3. řada zleva
Miroslav Fišar, Mgr. František Teichmann, Ing. Rudolf Rabas, Ing. Jan Račanský, Mgr. Emil Fogl,
Mgr. Pavel Studený, Mgr. Drahuše Tkačíková
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EXTERNISTÉ
Ing. Antonín Fiala
MVDr. Miroslav Šilar
Petr Krejsa

základy zemědělské výroby
myslivost
jezdectví

PROVOZNÍ PRACOVNÍCI
Tomáš Ehl
Jitka Faltejsková
Jindřiška Freislebenová
Magdaléna Hamplová
Eva Hrdinová
Čestmír Dorazil
Pavel Vedral
Anna Konárková
Blaţena Punčochářová
Ivana Borovcová
Magdaléna Blaţeňáková

údrţbář DM
školnice
uklízečka
vrátná DM
uklízečka
údrţbář
vrátný DM
uklízečka DM
uklízečka DM
uklízečka
uklízečka

DOMOV MLÁDEŢE
Bohdan Melnyk
Kateřina Šimková
Jiří Miřejovský
Ivana Pekařová
Miluše Vaníčková
Lidmila Kubátová
Blanka Maixnerová

vedoucí vychovatel
vychovatelka
vychovatel
vychovatelka
vychovatelka
vychovatelka
vychovatelka

TECHNICKO HOSPODÁŘŠTÍ PRACOVNÍCI
Jaroslav Dajč
Milada Kukulová
Jana Šenkýřová

ekonom
účetní
administrativní pracovnice

PRACOVNÍCI ŠKOLNÍ JÍDELNY
Dana Mačátová
Lubomír Horský
Zdeňka Macháčková
Melánie Michálková
Jitka Šilarová
Hana Lukešová
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vedoucí školní jídelny
vedoucí kuchař
pomocná síla v kuchyni
kuchařka
pomocná síla v kuchyni
kuchařka

ROZHOVOR S ODSTUPUJÍCÍM ŘEDITELEM
ČLOVĚK MUSÍ MÍT VIZI
Rozhovor s odstupujícím ředitelem SZeŠ Lanškroun Ing. Vlastislavem Fiedlerem
Vlastislav Fiedler na svůj důchodový věk rozhodně nevypadá. S vizáţí a fyzičkou čerstvého
padesátníka hned tak mezi dědečky nezapadne a myslím, ţe to nemá ani v úmyslu. Jako člen
pedagogického sboru SZeŠ Lanškroun jsem se s ním setkával jeden školní rok. Kdyţ nám ve
sborovně oznamoval, ţe končí, bylo na jeho hlase znát, ţe se mu to neříká lehce.
V září do čtyř tříd prvních ročníků nastupuje téměř stovka studentů. Celá škola bude nově zateplená
a proběhne také výměna oken. V době, kdy leckterá střední škola bojuje doslova o přeţití, to
vypadá na malý zázrak. Zázraky se však v českém školství nekonají, úspěch je podmíněný
intenzivní prací učitelů a šalamounským tahem na branku, který ředitel Fiedler prokázal v nejednom
pro školu těţkém období.
Kdyţ jste v polovině sedmdesátých letech začínal na zemědělské škole, vrcholilo období
takzvané normalizace. Jak na tahle léta vzpomínáte?
Já jsem tady začal učit 1. září 1975. Normalizace tu uţ proběhla a řekl bych, ţe naštěstí tahle škola
nebyla nějak výrazněji zasaţená. Lidé se tu k sobě zachovali slušně a všichni lidé tu zůstali a nikdo
nemusel odejít. Byly však školy, kde to odnesli často ti nejlepší učitelé a ti se s následky normalizace
vyrovnávají prakticky dodnes. Je pravda, ţe některým učitelům bylo pozastaveno členství ve straně,
ale učit mohli dál.
Dá se tehdejší zemědělské školství porovnat s tím dnešním?
Na svoje začátky si vzpomínám moc dobře. Je to sice uţ 34 let, ale dodnes si pamatuju na ty děti,
které jsem tenkrát učil. Jako nastupující učitel jsem vyfasoval čtvrté ročníky, které jsem měl dovést
k maturitě. Dokonce si u některých vybavuji i to, z čeho jsem je zkoušel u maturity. Co mě těší, je
fakt, ţe většina z nich zůstala věrná zemědělství a stali se z nich ve svých oborech špičkoví
odborníci. Mnozí pracují jako manaţeři firem a dodnes se scházíme a udrţujeme přátelské vztahy.
Byli to studenti prakticky z celého Východočeského kraje. V té době fungovaly jakési normy, podle
kterých bylo předem dáno, kolik lidí z kterých okresů u nás můţe nastoupit. Sešla se tam celá řada
vynikajících studentů, kteří nejen ţe se výborně učili, ale mnozí se ve volném čase věnovali také
hudbě nebo sportu.
Někdy se tvrdí, ţe studenti jsou dnes jiní neţ dřív. Vy byste mohl tohle tvrzení dostatečně
erudovaně posoudit.
To je těţké. Já si myslím, ţe mladí lidé se aţ tak moc nemění a do jisté míry jsou stejní. Mezi učiteli
a ţáky existuje takový trvalý „boj“ a je věcí kantora, aby našel ten správný kompromis
a porozumění. Dnešní studenti ale musí být do jisté míry jiní, protoţe se společnost změnila, celý
svět se změnil a oni na tyhle věci reagují.
Pravdou je, ţe kdysi se se mnou studenti hádali. Měli spoustu zkušeností z praxe a na mnoho věcí
měli své vlastní názory. S tím uţ se dnes moc nesetkám, ale nerad bych křivdil těm šikovným
kovaným zemědělcům, kteří vyrůstají na farmách a mají veliké praktické zkušenosti. Pořád si
myslím, ţe naši studenti jsou zvídaví, šikovní a ţe je zemědělství baví.
V čem je určitě velký rozdíl, je absence. Kdyţ před lety byla absence 5%, tak uţ přijel inspektor
a řešilo se to. Dnes je průměrná absence skoro 15% a myslíme si, ţe je to normální!
Sám se setkávám s tím, ţe o zemědělské škole se mezi lanškrounskými studenty někdy mluví
s despektem jako o „hnojárně“. I přesto, ţe škola má jak v Čechách, tak i v zahraničí velmi
dobré renomé, v Lanškrouně jako by stále nebyla dost dobrá. Čím to?
Já si myslím, ţe se to trošku přehání. Mezi učiteli středních škol mám řadu kamarádů a nikdy jsem
se s tímhle názorem nesetkal. Moţná, ţe tím, ţe zde je většina učitelů absolventů gymnázií, tak to
cítí víc pod kůţí, ale já osobně jsem se s tím fakt nesetkal. Ba naopak jsem se nejednou setkal s tím,
ţe rodiče dětí, které chodí na jiné střední školy, si všímají, jak pestré moţnosti mají naši stu-denti
třeba z hlediska cestování po Evropě a co všechno se tu pro ně ve srovnání s jinými školami dělá.
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Nejednou jsem se setkal s názorem, ţe patříte mezi ty tvrdé a náročné ředitele, kteří vyţadují,
aby učitelé dělali nejen to, co musí, ale aby byli aktivní i nad rámec svých povinností.
Výsledek tohoto pracovního vypětí je ve škole vidět doslova na kaţdém kroku, ale vysoké
pracovní tempo přináší i řadu konfliktů a nedorozumění. Jak reflektujete tyto záleţitosti?
Víte co, my kdyţ jsme chtěli existovat, tak jsme nemohli jít cestou mnohých základních a středních
škol, kde si člověk odučil své hodiny a šel ve dvě domů. A něco o tom vím, protoţe manţelka učila
na základní škole. My, kdyţ jsme chtěli něco vybudovat, tak jsme museli udělat spoustu práce ve
svém volném čase, a to často i o prázdninách. To se někomu mohlo zdát dost tvrdé, ale já jsem
chtěl, aby se do těch projektů zapojili všichni.
Vţdycky jsem chtěl a hádal jsem se s ministry o to, aby učitelé byli dobře zaplacení. Dejte jim víc
peněz a uberte jim volna, donuťte je, ať se vzdělávají, ať dělají něco navíc. Učitelé dnes mají
bezmála tři měsíce volna, ale ta práce v té škole podle mě chybí!
Díky bývalé radní Marii Málkové a kolegyni, učitelce anglického jazyka Radce Janouškové, jsem
scestoval skoro celou Evropu, a kdyţ se díváte na učitele v jiných zemích, tak zjistíte, ţe jsou všichni
ještě v pět odpoledne v práci.
I na naší škole je řada učitelů, kteří dávají své práci hodně času a energie navíc. Pracují na
mezinárodních projektech, starají se o chov koní atd.
Já jsem přesvědčen, ţe školství by nejvíce prospělo, kdyby učitelé brali pod-statně více, ale ubylo
volna a přibylo práce. Učitelé by se tak mohli plně věnovat své práci a nemuseli mít další
zaměstnání.
Kdyţ jste studoval vysokou školu zemědělskou, uvaţoval jste uţ tenkrát, ţe budete učit, nebo
to přišlo shodou okolností?
Uţ odmalička jsem snil o tom, ţe budu dělat učitele. Chtěl jsem učit tělocvik a biologii. Kdyţ jsem
vycházel z deváté třídy, tak strana a vláda rozhodla, ţe nemůţu jít na gymnázium, jak jsem si přál,
ale ţe moje místo je na zemědělské škole. Zemědělské školství v té době začínalo a nemělo
dostatečnou kapacitu studentů. Z toho vyplynulo, ţe většina dětí z vesnice, jejichţ rodiče nebo
prarodiče pracovali v zemědělství, automaticky po devítce pokračovala v zemědělství.
Ze začátku jsem to nesl velice těţce. Jít místo na gymnázium na zemědělskou školu jsem vnímal jako
křivdu, ale dnes toho ani v nejmenším nelituju a těm, co to zavinili, jsem uţ dávno odpustil. Prošel
jsem prakticky celé zemědělské školství a jsem si vědom toho, co mi to dalo. Byl jsem vhozen do
praxe, díky čemuţ jsem se musel rychle naučit se o sebe postarat. Důleţité je, ţe na těchto školách
často působili vynikající učitelé, kteří tam byli nejednou posláni za trest! Nejvíce vzpomínám na
svého třídního, učitele češtiny PhDr. Antonína Kábeleho, bývalého redaktora Rudého práva. To byl
vynikající člověk a filozof. V padesátých letech ho vyhodili do zemědělského školství a po
osmašedesátém skončil s krumpáčem na výkopových pracích.
Kdyţ s odstupem zhodnotíte uplynulých skoro 35 let SZeŠ Lanškroun, které roky povaţujete
z hlediska školy za ty nejšťastnější?
Já bych řekl, ţe je to posledních deset let. Devadesáté roky byla hodně sloţitá, z hlediska středního
školství bezbřehá doba, kdy se bohuţel dělalo i mnoho nesystémových kroků. Vznikla celá řada
studijních oborů, rozšířilo se soukromé školství a doba preferovala především ekonomické
a gymnaziální vzdělávání. Technické a zemědělské obory naopak pociťovaly úbytek ţáků a ve
školství začal doslova boj o ţivot.
Další problém středním školám nastal přechodem z osmiletého na devítileté základní školství. I tam
vznikly velké problémy. Nám se díky tomu, ţe jsme se snaţili být o krok napřed, dařilo zachytit ten
správný směr a ostatní zemědělské školy jsme předběhli. Ať uţ to bylo velmi perspektivním oborem
agropodnikání nebo specializací na chov koní. To bylo velmi důleţité, protoţe z regionální školy se
stala škola nadregionální s celorepublikovým významem. To nám zajistilo dostatek studentů a my se
tak z větší části zbavili těch největších problémů.
Víte, kdyţ jsem sem přišel, tak zemědělské školy byly v Moravské Třebové, v Lanškrouně a Kostelci
nad Orlicí. Věčně probíhaly debaty, která z těch škol se zruší! Jeden čas to měl být Lanškroun, pak
zase Moravská Třebová. Šlo to tak daleko, ţe jsme jeden rok mohli nabrat jen jednu třídu. Proto,
kdyţ jsem nastupoval, tu bylo jen sedm tříd. V Moravské Třebové udělali po roce 1989 zásadní
chybu, neboť se dali na „rodinku“ a škola tam postupem času zanikla, byť měla více neţ stoletou
historii s velkým zázemím výborného školního statku. Obdobné to bylo v Šumperku a podle mě čeká
brzký konec celou řadu dalších víceméně skomírajících škol.
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V devadesátých letech na mnoha místech zanikaly školní statky. Vám se podařilo školní statek
udrţet a dnes se naplno ukazuje, jak ţivotně důleţité zázemí pro školu představuje. To ale
nemuselo být vůbec jednoduché?
To byl asi nejtěţší úkol, který jsem tady kdy měl. Školní statek měl původně 1200 hektarů. To byl
kolos, který zaměstnával přes 120 lidí. Po revoluci došlo k transformaci a existovala snaha určité
skupiny lidí školní statek zprivatizovat. V té době mi hodně pomohl vedoucí odboru školství Karel
Peška, neboť díky němu se podařilo privatizaci zabránit. Čas ukázal, ţe to bylo dobré rozhodnutí,
neboť celá řada školních statků v republice byla po privatizaci rozkradena a vytunelována. Školní
statek byl v té době značně zadluţený, bylo potřeba vypořádat restituce a celou řadu dalších právně
sloţitých záleţitostí. Ministerstva s tím nechtěla mít nic společného a jenom si to přehazovala jako
horký brambor. To bylo velmi sloţité období. Věděl jsem ale, ţe pokud se nepodaří školní statek
udrţet, padne i škola.
Uţ jste zmínil, jak důleţitá byla pro SZeŠ v Lanškrouně orientace na chov koní. Kdo přišel
s touhle myšlenkou?
Kdysi jsem byl pozván na seminář, který pro nás připravilo velvyslanectví Izraele. Celý týden jsme
řešili všechno moţné a oni nám tvrdili, ţe u nich je o zemědělské obory obrovský zájem. Já jsem
tomu nechtěl věřit, protoţe nejen u nás, ale ani v okolních zemích ten zájem zdaleka není takový, jak
oni popisovali. Oni ale argumentovali tím: „Nemůţeš si myslet, ţe z dětí budeš v lavicích dělat
farmáře nebo agronomy. Oni se u nás na zemědělské obory hlásí proto, ţe je to velmi prakticky
orientovaná výuka, kde je učíme pracovat se zvířaty, rostlinami i technikou a dělají celou řadu
pokusů. A ono je tohle hrozně moc baví“.
My jsme na základě těchto informací připravili projekt na vyšší odbornou školu, která by měla
především praktickou náplň. Dokonce to bylo posvěcené ministerstvem školství a i tehdejší ministr
Pilip mi tady u tohoto stolu slíbil, ţe nám pomůţe a obor bude otevřen. Pak došlo ke změnám
v politice, Pilip odešel na ministerstvo financí a projekt putoval do šuplíku, byť tu dva roky toto
pomaturitní studium fungovalo.
Oni se nám sem tenkrát přihlásili špičkoví koňaři, kteří měli maturitu, ale chtěli si doplnit vzdělání.
Oni nás donutili úplně jinak přemýšlet. Koně jsme tu vţdycky měli, ale jen v rámci školního statku,
ne školy. A studenti vyšší odborné školy nechtěli sedět v lavicích ale jezdit a starat se o koně.
Jednou jsme takhle seděli s Láďou Novotným a on mi povídá: „Tady je vybudované zázemí pro
vyšší školu, tak pojďme a vyuţijme to pro agropodnikání.“ Obor agropodnikání byl totiţ velmi
dobře koncipován a předběhl svou konstrukcí všechny ostatní obory, neboť krom obecného základu
počítal s o-hromnou moţností volby volitelných předmětů. My tak krásně mohli realizovat všechny
dobré myšlenky a nápady pro pomaturitní studium uţ v rámci agropodnikání.
Asi mi potvrdíte, ţe i kdyţ trochu paradoxně, tak i nerealizované projekty mají veliký
potenciál a mohou jakoukoliv školu nebo firmu posunout dál.
Určitě. Já jsem o tom přesvědčený. Já tu mám projekty a studie snad na všechno. Gymnastickým
sálem počínaje a ekofarmou konče. Člověk to má připravené, a kdyţ přijde vhodný okamţik, dá se
to pouţít.
Dnes jsme tu třeba řešili zateplování školy, které proběhne o prázdninách. Díky tomu, ţe jsme si uţ
před několika lety z vlastní iniciativy nechali připravit energetický audit, který finančně zajistilo
ministerstvo průmyslu, jsme dokázali za jeden týden připravit projekt na zateplení. Ten byl schválen
a do zateplení budov letos putuje bezmála 12 milionů korun.
Nepřipravenost se vymstila státnímu hřebčínu v Kladrubech. Oni neměli připravené projekty
a stavební povolení a výsledkem je, ţe s největší pravděpodobností přijdou o stamiliony korun na
rekonstrukce.
Člověk musí být připravený, musí mít vizi a nemůţe čekat, ţe to za něj někdo udělá! I díky tomu se
mi podařilo prosadit koncepci, která je pro Pardubický kraj stále platná a počítá se dvěma centry
zemědělského školství. V Chrudimi se škola zaměřuje na rostlinnou výrobu a my se budeme věnovat
chovu zvířat a koní. Do této koncepce konec konců zapadá i nově otevřený obor veterinářství, který
se u nás rozjíţdí po prázdninách.
Na posledním jednání s hejtmanem Radko Martínkem, který školu před nedávnem navštívil, mi bylo
přislíbeno, ţe seţene nezbytně nutné peníze k tomu, aby tu v letech 2010 – 2011 proběhla
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rekonstrukce školního statku. Podařilo se tedy připravit, jak říkala Alena Jeţková, „hrubou vodu“
a já doufám, ţe můj nástupce to dotáhne do zdárného konce!
Kdyţ Vás tak poslouchám, tak mi skoro nejde na rozum, ţe jste se rozhodl odejít do penze
v první moţný okamţik. Působíte jako člověk plný sil, je rozběhnutá celá řada projektů a Vy
přes to všechno balíte kufry. Co vás přimělo k tomuto rozhodnutí?
Já jsem měl původně představu, ţe bych ještě rok nebo dva přesluhoval s tím, ţe jsem věděl, ţe je
potřeba dokončit zateplení, a pak jsem chtěl být také nápomocen při realizaci projektu
environmentálního centra. Vyměnilo se vedení na odboru školství Pardubického kraje a po dvou
jednáních s nimi jsem zjistil, ţe s těmito lidmi nejsem dost dobře schopen spolupracovat, a rozhodl
jsem se raději odejít. To byl ten hlavní důvod, ale těch věcí bylo více, to se skládá jako mozaika.
Nejhorší na téhle funkci ředitele je, ţe kdyţ to člověk chce dělat pořádně, tak ho to zaměstná na 24
hodin denně a to vám bere i osobní svobodu.
Z rozhovoru vyplývá, ţe jste člověk vize. S jakými plány vlastně odcházíte do důchodu?
(Smích) Já toho mám hodně. Do Lanškrouna dojíţdím 34 let. Ráno do školy a večer zpátky. V České
Třebové máme velký dům se zahradou, mám tři vnoučata a před Vánocemi očekáváme čtvrté,
v jiţních Čechách mám chalupu. Za ty roky se nashromáţdilo mnoho restů a k nim se teď musím
nějakým způsobem postavit. Můj plán je tedy věnovat se rodině, dětem a vnukům!
Myslíte si, ţe pro Vás byla spíš výhoda, nebo handicap to, ţe jste celý ţivot bydlel mimo
Lanškroun a pouze sem dojíţděl za prací?
V něčem to je výhoda a v něčem nevýhoda. Výhodu spatřuji v tom, ţe jsem tu nikdy neměl politické
problémy, velmi dobře jsem vţdy vycházel s městem a starosty, výborné byly vztahy s ostatními
řediteli středních škol. Nevýhodou bylo samo dojíţdění. Ono se to zdá být kousek, ale mezi
Třebovou a Lanškrounem bývá trojí počasí. Jiné je ve Třebové, jiné na Skuhrově a ještě jiné
v Lanškrouně. Hlavně v zimě jsem si občas uţil zajímavé okamţiky. Faktem je, ţe dnes, kdyţ jezdím
autem, to zabere jen pár minut a nepředstavuje to problém.
V té osobní rovině jsem nikdy ţádné nevýhody nepociťoval, a dokonce jsem dostal Pamětní medaili
města Lanškrouna, čehoţ si skutečně povaţuji.
Zemědělství se byť původně proti Vaší vůli stalo vaší profesí. Stalo se také vaším koníčkem?
Určitě. Především zahrada, ta je mou velkou zálibou. Ono vás to zemědělství, kdyţ v něm pracujete,
chytí, ať uţ chcete nebo nechcete. Dodnes mě baví zemědělské pokusy, kdy člověk do poslední chvíle
nikdy neví, jak to dopadne. Jdu se občas podívat na pole a zkoumám, jak to bude s úrodou.
Co byste chtěl poradit nebo říct řediteli, který po Vás nastoupí?
Já osobně z těch uchazečů preferuji MVDr. Miroslava Šilara, a co mu popřát? Hlavně pevné
zdraví, to je pro tuhle práci velmi důleţité, pevné nervy a chuť do práce. Myslím si, ţe škola je
dobře nastartovaná, ţe je potřeba dopracovat obor veterinářství a dotáhnout rozběhnuté projekty.
Kdyţ se podaří to, co je rozjednané, tak má škola vyhráno.
Mgr. František Teichmann

Převzato z Listů Lanškrounska 13/2009
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Příjmení

Jméno

1

TMĚJOVÁ

JAROMÍRA

2

KALOUSOVÁ

3

rozsah (hodiny, dny)

číslo

datum vzdělávací akce

DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ

Praha
ČZU, IVP Praha

6 hodin

Učitelství praktického vyučování
Transfer výsledků výzkumu v ŢV
do praxe
Změny ZDP a DPH pro r.2008 a
2009
Změny ZDP a DPH pro r. 2008 a
2009

8 hodin

Účtování v programu Pohoda

250hodin

Pedagogické studium učitelů
praktického vyučování

Praha
Univerzita
Palackého
Olomouc

8 hodin

RENATA

KLÍŢOVÁ

MILUŠE

5. 5. 2009

6 hodin

5

PROCHÁZKOVÁ

HANA

5. 2. 2009

6 hodin

6

ZEMANOVÁ

VĚRA

5. 2. 2009
15.4.2009

8

PAĎOUR

ZDENĚK

9

BÁRTOVÁ

MILENA

28.08.2007–
24.09.2009
10.8.2009 –
14.8.2009

místo konání

Účtování v programu Pohoda

15. 4. 2009
školní rok
2008/2009

7

název

5 dní

UZPI Praha
VŠE Znojmo
VŠE Znojmo

Praktické kurzy z chemie
Odborný seminář Back to school
with OUP
Seminář k modelu nové maturitní
zkoušky
Metodický seminář pro učitele
angličtiny
Konzultační seminář k nové
maturitní zkoušce
Ideal Solutions for teaching
MATURITA, FCE and CAE
Konzultační seminář k nové
maturitní zkoušce

Nové Hrady

IECML e-vollution – IT ve výuce
Konzultační seminář k nové
maturitní zkoušce
Seminář k MZ pro studenty
s různým postiţením

Štýrský Hradec

Praha

10

28.8.2008

6 hodin

11

26.11.2008

4 hodiny

15. 5.2009

6 hodin

13

1.6.2009

4 hodiny

14

27.8.2009

5 hodin

1.6.2009
26.2. –
28.2.2009

4 hodiny

17. 6. 2009

3 hodiny

25. 6. 2009

4 hodiny

od září 2008

240 hodin

28.4. 2009

5 hodin

10/08-02/09

30 hodin

22

22.6.2009

3 hodiny

Trenér II. třídy v jezdectví
Aktivizační metody v hodinách
zeměpisu II.
Multimedia-Führerschein für
Deutschlehrer II.
Konzultační seminář k nové
maturitě

23

15.-17.10.2008

3 dny

Tři dny s matematikou

Ústí nad Orlicí

24

17. 3. 2009

6 hodin

Windows Server I.

Litomyšl

24. 3. 2009
17.-27.8.2009

6 hodin
11 dnů

Windows Server II.
Škola učitelů informatiky

Litomyšl
MFF UK Praha
Lipnice n.
Sázavou

12

15

KOVAŘÍKOVÁ

JANOUŠKOVÁ

VĚRA

RADMILA

16
17

DOLEČKOVÁ

MARTINA

18
19

KOTYZOVÁ

DARIE

20
21

25
26

TOMKOVÁ

FOGL
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MARTINA

EMIL

3 dny

Praha
Svitavy
Praha
Ústí nad Orlicí
Olomouc
Ústí nad Orlicí

Ústí nad orlicí
Brno

Praha
Internetový kurs
Ústí nad Orlicí

27

8.6.2009

4 hodiny

Standard učitele v otázkách
a odpovědích

Pardubice

28

12.-13.6.2009

16 hodin

Koordinátor S1

Pardubice

2. 7. 2009

8 hodin

Nová maturita - KROK

Ústí nad Orlicí

30

15.-17.10.2008

3 dny

Tři dny s matematikou

31

17.-27.8.2009
školní rok
2008/2009

11 dnů

Škola učitelů informatiky

Ústí nad Orlicí
MFF UK Praha
Lipnice nad
Sázavou

17. 6. 2009

3 hodiny

1. 6. 2009

4 hodiny

29

TEJKLOVÁ

LENKA

32
33

STUDENÝ

PAVEL

34
35

ZÍKOVÁ

PETRA

5. 2. 2009

6 hodin

program CŢV PdF MU Brno
Konzultační seminář k nové
maturitní zkoušce
Konzultační seminář k nové
maturitní zkoušce
Konzultační seminář k projektu
Škola pro udrţitelný ţivot

Brno
Ústí nad Orlicí
Ústí nad Orlicí
Pardubice

Transfer výsledků výzkumu v oblasti ţivočišné výroby do praxe
Dne 5. května 2009 jsem se zúčastnila odborného semináře pořádaného ÚZPI a VÚŢV,
v. v. i. Praha Uhříněves, který se konal v budově ÚZPI v Praze.
První přednáška se zabývala chovem skotu v ČR a EU, včetně nízkých výkupních cen
zemědělských komodit, které momentálně tíţí nejen naše zemědělce. Dalším témata spadala do
oblasti výţivy a krmení, kdy nám byly předány nové poznatky ve výţivě dojnic a moţné vyuţití
lupiny jako perspektivní luskoviny budoucnosti. Neméně zajímavé bylo vyslechnout si jak omezit
tepelný stres u hospodářských zvířat a redukovat emise amoniaku, skleníkových plynů, zápachu
i prachu v objektech chovu zvířat. Závěrečná přednáška se zabývala obohacováním potravin
selenem a vitamínem E.
Náplň semináře předčila mé očekávání. Všechny novinky určitě předám studentům při výuce
odborných předmětů. Podobné akce by měly probíhat i v příštích letech, tak doufám, ţe se jich budu
moci zúčastnit.
Ing. Miluše Klíţová

Semináře absolvované ve školním roce 2008/2009
V uplynulém školním roce jsem absolvovala celkem čtyři odborné semináře pro učitele anglického
jazyka, z nichţ tři byly zaměřeny přímo na přípravu na nové maturitní zkoušky (Back to school
with OUP 28. srpna 2008 v Praze, seminář k modelu maturitní zkoušky a ústní části
MZ 26. listopadu 2008 ve Svitavách a konzultační seminář k nové maturitní zkoušce 1. června 2009
v Ústí nad Orlicí) a jeden byl zaměřen metodicky na zvýšení motivace a zájmu studentů o studium
angličtiny, jejich větší zapojení do práce na hodinách a vyuţívání interaktivní tabule.
Věra Kovaříková

Seminář na Kypru
Ve dnech 6. 11. – 9. 11. 2008 jsem se zúčastnila mezinárodního semináře
v rámci programu LLP Grundtvig, který se konal na Kypru v Nicosii. Náplní
semináře bylo seznámení se s programem, navázání partnerství a příprava
budoucího projektu. Účastnilo se ho 54 institucí z dvaceti evropských zemí a
zabývajících se vzděláváním dospělých.
Byla navázána spolupráce s partnery z Řecka, Španělska, Kypru, Itálie,

Český stánek na
Kypru
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Portugalska a Skotska. Zamýšlený projekt je určen pro dálkové studenty naší školy ve spolupráci
s ostatními institucemi. Jeho koordinátorem je španělská instituce. Moje účast na semináři byla
podpořena z grantu programu Grundtvig.
Mgr. Radmila Janoušková

Evropský seminář ve Štýrském Hradci
Ve dnech 26. - 28. února 2009 jsem se zúčastnila semináře pro učitele
jazyků na odborných středních a vysokých školách, který pořádalo
Evropské středisko pro moderní jazyky Rady Evropy se sídlem
v rakouském Štýrském Hradci. Tento workshop byl určen pro zájemce
o vyuţívání informačních a komunikačních technologií ve
výuce. Seminář probíhal v angličtině a němčině se simultánním
tlumočením. Zúčastnilo se ho celkem 27 středoškolských a vysokoškolských učitelů, po jednom
nominovaném zástupci z kaţdé země.
Tři dny pracovního vypětí, které nás tam čekaly, přinesly spoustu
nových poznatků, informací a metod či způsobů moderní výuky jazyků.
Seznamovali jsme se s tím, jak interaktivní způsob výuky jazyka můţe
ohromně zpestřit hodiny jazyka a také být skvělým pomocníkem pro
učitele při tvorbě učebních materiálů. Překvapilo mě pracovní nadšení
a zodpovědnost všech zúčastněných, včetně bezchybné organizace
a připravenosti semináře, díky čemuţ byly konečné výsledky práce vynikající.
Také místo konání Štýrský Hradec (Graz) nezklamalo, obzvláště kdyţ bylo po celou dobu
prozářeno jarním sluníčkem. Jde o krásné historické město, které je svými 287 000 obyvateli
druhým největším městem Rakouska. Historické centrum Štýrského Hradce bylo zapsáno na
Seznam světového dědictví UNESCO. Štýrský Hradec je znám také jako město studentů, neboť na
šesti univerzitách tu studuje na 50 tisíc vysokoškoláků ze všech moţných koutů světa. Ve městě
panuje teplé klima, které sem ze Středomoří přivádí vzdušné proudy - tzv. fény. V roce 2003 byl
Štýrský Hradec vyhlášen hlavním městem evropské kultury. Pokud rádi cestujete, neváhejte toto
město navštívit.
Mgr. Radmila Janoušková

Odborný zeměpisný seminář
Dne 28. 4. 2009 jsem se zúčastnila odborného semináře Aktivizační metody v hodinách zeměpisu II.,
který vedl pan Kyncl. Seminář byl pro mě velmi přínosný, protoţe jsem ve dvou částech byla
seznámena s velmi dobrými metodickými a didaktickými tipy pro zeměpis. V první části semináře
jsme s ostatními kolegy didakticky zpracovávali zeměpisné texty. Ve druhé polovině jsme se
seznámili s dalšími metodami, jak zpestřit vyučování zeměpisu a současně získat pomocí práce
studentů co nejvíce informací. Všichni účastníci pracovali frontálně i ve skupinách. Při
zpracovávání úkolů jsme si tedy sami na sobě zkoušeli role studentů.
Seminář hodnotím velmi kladně, i kdyţ pan Kyncl byl aprobovaný v dějepise a českém jazyce. Jiţ
jsem několik didaktických tipů uţila v hodinách zeměpisu i německého jazyka, protoţe veškeré
metody lze vyuţít téměř ve všech předmětech.
Mgr. Martina Tomková
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Odborné semináře z německého jazyka
1. Multimedia-Führerschein D für Deutschlehrer
Po dvouleté přestávce jsem si rozšířila své znalosti v internetovém kurzu „Multimediální řidičský
průkaz D pro učitele německého jazyka“. Tento expertní kurz byl velmi náročný a probíhal od října
2008 do února 2009 v počtu 30 hodin. Pomocí internetu a programu Moodle nám online lektoři
pomáhali ve zpracování třech modulů. Zabývali jsme se tématy, které jsou v dnešní době velmi
aktuální pro současnou mládeţ - hudba, film, zprávy v různých sdělovacích prostředcích. V dalších
dvou modulech jsme se naučili pouţívat podcast ve výuce a zpracovávali spolu s ostatními
zahraničními lektory téma literatura v hodinách německého jazyka. Velmi bych chtěla tento typ
seminářů doporučit všem vyučujícím, protoţe máte moţnost se nejenom zdokonalit v nových
znalostech při vyuţívání multimediální techniky, ale současně získáte moţnost být spojeni online
s vašimi kolegy z celého světa. Tak pokud vás tento kurz německého jazyka zajímá více, určitě
navštivte moji internetovou adresu mtomkova.wordpress.com, kde jsem zpracovávala všechny
úkoly.
2. Seminář ke státní maturitě
Opět skoro po roce jsem se koncem června 2009 s mojí kolegyní Mgr. Drahuší Tkačíkovou
zúčastnila semináře ke státní maturitě pod vedením lektorky německého jazyka paní Bubeníčkové.
Zopakováním koncepce státní maturity a prostřednictvím dotazů jsme si všichni ujasnili písemnou
část státní maturity, která se skládá z didaktického testu a slohové práce. Poté jsme se zabývali ústní
částí zkoušky, protoţe jsme z ní ještě neabsolvovali ţádná školení. V tomto oddíle jsme se po
zhlédnutí DVD soustředili na hodnocení zkoušky, kde jsme se bohuţel se státními hodnotiteli velmi
rozcházeli ve výsledcích. Proto nás čekají ještě další školení ve školním roce 2009/2010.
Mgr. Martina Tomková

Škola učitelů informatiky
Škola učitelů informatiky je dvoutýdenní školení pro učitele informatiky na středních školách.
Pořádá ji Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy s akreditací MŠMT pro DVPP.
Kurs probíhá v Lipnici nad Sázavou jako intenzívní dvoutýdenní internátní školení pro učitele
informatiky na středních školách. Cílem školy je doplnit, resp. zčásti nahradit středoškolským
učitelům vysokoškolské studium informatiky a především seznámit je s novými partiemi tohoto
rychle se rozvíjejícího oboru. Na rozdíl od jiných školení nevychází náplň školy jen z toho, co by
měli umět ţáci, ale pomáhá učiteli získat celkový přehled o oboru a tendencích jeho vývoje
i praktické zkušenosti ze samostatné práce.
Forma dvoutýdenního intenzivního internátního kursu na relativně nepřístupném místě se ukázala
jako velmi účinná, protoţe umoţňuje dokonalé soustředění jak účastníků, tak lektorů. Účastníci tak
mohou získat daleko vetší hloubku znalostí i lepší pracovní návyky, neţ jaké jim mohou poskytnout
krátkodobá školení. Nezanedbatelným přínosem pro účastníky je i navázání osobních kontaktů
s kolegy z celé republiky i s odborníky v oboru.
Přednášky, semináře i praktická cvičení na Škole vedou zkušení pracovníci Matematicko-fyzikální
fakulty i odborníci "z praxe". Účastníci kursu dostanou učební materiály (v písemné formě
i programy ke zkopírování), některé z nich jsou připravené speciálně pro tento kurs. Od účastníků
školy se předpokládá především zájem o obor, chuť a schopnost k intenzívní práci.
Zlepšení situace v zabezpečení škol výpočetní technikou a programy jen podtrhlo důleţitost kvalitní
přípravy učitelů i jejich systematického dalšího vzdělávání. O úrovni vyučování na škole rozhoduje
v konečné instanci vţdy učitel. I kdyţ je „na trhu“ velmi mnoho různých „počítačových školení“,
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nemají často potřebnou úroveň nebo nejsou svým zaměřením pro učitele informatiky příliš vhodná.
Podstatným problémem bývá také jejich pro školy vysoká cena. Škola učitelů informatiky je
v tomto ohledu jedinečným a chvályhodným počinem pracovníků Matematicko-fyzikální fakulty
Univerzity Karlovy, kteří toto školení připravují v neziskové podobě.
Při výběru kursu pro učitele informatiky je třeba rozlišovat mezi obecně platnými principy oboru,
které nezastarávají tak rychle, a pouhou dovedností ovládat několik konkrétních programu, které
mohou rychle vyjít z módy. Nedostatky v základech oboru nelze napravit ani jinak kvalitními
školeními o konkrétních programech. Na nich získávají účastníci odpověď pouze na otázku: JAK
dosáhnout toho či onoho efektu. Učitel, jehoţ odborná autorita se zakládá jen na takových
vědomostech a nedokáţe se v oboru orientovat, nemá dříve či později svým ţákům co předat.
Znalost základu oboru dává odpověď na otázky: PROČ
se to či ono dělá tak a ne jinak, případně jak jinak by se
stejná úloha dala také řešit a v čem by jiný přístup byl
přínosem a v čem by byl horší. Umoţňuje učiteli získat
nadhled i vlastní názor na vyučovaný obor. To je pro
kvalitní výuku daleko důleţitější neţ detailní znalosti
technického rázu. Získat vlastní názor na obor však
nelze pouhým čtením knih nebo jen docházkou na
přednášky, ten se musí získat vlastní aktivní prací.
Internátní forma školení a izolace účastníků i lektoru od kaţdodenních problémů umoţní
účastníkům školy získat v relativně krátké době solidní znalosti oboru. Stejných výsledku nelze
dosáhnout sérií několika samostatných krátkých školení.
I kdyţ se za více neţ deset let konání Školy učitelů informatiky změnilo mnohé – především
informatika sama - ukázalo se, ţe na základním přístupu se nemusí měnit mnoho. Především se
ustálily některé formy výuky. Jejich největší výhodou je moţnost velmi pruţně reagovat na
odbornou úroveň i zájmy účastníků toho kterého běhu Školy.
S vyuţitím materiálu kabinetu software a výuky informatiky MFF UK
Mgr. Emil Fogl

Odborné semináře
Ve školním roce 2008/2009 jsem se zaměřil samostudiem a formou seminářů na státní maturity,
nový systém přijímacího řízení a realizaci ŠVP. V rámci projektu jsem absolvoval s kolegyní
Mgr. Radmilou Janouškovou studijní pobyt na Islandu. Při odborném vzdělávání jsem absolvoval
několik přednášek a seminářů k problematice zemědělství, dotací EU a vyuţití bioenergií.
Ing. Vlastislav Fiedler
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DOMOV MLÁDEŢE
Domov mládeţe při SZeŠ Lanškroun je školské zařízení, které zabezpečuje ţákům ubytování
a mimoškolní výchovu. DM vytváří vhodné podmínky pro studium a pro vyuţití volného času.
Spolu se školou a rodinou pečuje o ţáky tak, aby z nich vyrůstali uvědomělí a vzdělaní lidé.
O výchovu a bezproblémový chod domova mládeţe pečuje šest pedagogických pracovníků a čtyři
provozní zaměstnanci.
Domov mládeţe SZeŠ se nachází na okraji města u výpadové silnice na Českou Třebovou a Svitavy
v jediné pětipodlaţní budově (za čerpací stanicí Agrochem).
Maximální ubytovací kapacita činí 200 míst v pokojích
hotelového typu. Toalety a koupelny jsou součástí kaţdého
pokoje. Studenti na DM jsou rozděleni na jednotlivých
podlaţích podle ročníku a pohlaví. Na kaţdém podlaţí se také
nachází kuchyňka s klubovnou, které jsou plně k dispozici
našim studentům. Na DM také fungují zájmové krouţky, které
pokrývají volnočasové aktivity našich studentů. Jmenujme
například krouţek: jezdecký, internetový, keramický
a tenisový.
Výchovný program domova mládeţe:
Koncepce výchovné činnosti v domově mládeţe je nástrojem,
prostředkem řízení a organizace výchovné práce vychovatelů.
Umoţňuje vychovatelům systematicky plánovat a organizovat
výchovný proces, vytyčuje cíle výchovné práce a stanovuje
podmínky, v nichţ se výchova uskutečňuje. Podle věkových zvláštností studentů je program členěn
do dvou etap:
1) V první etapě (ţáci ve věku 15 a 16 let) se usiluje o adaptaci na ţivot v domově mládeţe
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 ţivotního 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 reţim
zvládnutí péče o osobní majetek, čistotu a pořádek ve svém mikroprostoru (návyky
osobní hygieny, udrţování čistoty a pořádku v osobních věcech a na pokoji)
zvládnutí osobní svobody při nakládání se svým volným časem
b) Pozitivní řešení sociálních situací a zvládnutí vztahů s vrstevnickým okolím
utváření příznivých sociálních vztahů student-spolubydlící, student-ostatní studenti ve
výchovné skupině spoluţáci
zvládnutí sociálního kontaktu s opačným pohlavím
zvládnutí sociálního kontaktu s prostředím, v němţ se projevují prvky asociálnosti nebo
společenské nebezpečnosti
c) Postupné uznání důleţitosti a nutnosti zásad ţivota ve společném ubytovacím zařízení
seznámení se a respektování poţadavků obsaţených ve Vnitřním řádu DM
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chápání pravidel vnitřního ţivota 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 (ţáci 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 ţivotě 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) Udrţení zájmu o studium, kvalitní příprava k úspěšnému absolvování školy, upevnění
návyků sebevzdělávání vedoucí aţ 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, ţivotních hodnot a ţivotního stylu.
postupné přebírání plné zodpovědnosti za vlastní rozhodnutí a činy
upevňování schopností racionálně rozvrhnout a účinně vyuţívat volný čas
uplatňovat ve svém ţivotě zdravý ţivotní styl
schopnost racionálního myšlení a řešení sloţitých ţivotních situací, připravenost
odolávat stresu, orientace na budoucnost
Mgr. Pavel Studený, Mgr. Lenka Tejklová

ŠKOLNÍ STATEK LANŠKROUN
Školní statek Lanškroun je účelovým zařízením zemědělské školy od jejího vzniku, tj. od roku
1945. Prošel sloţitým obdobím a v současné době se transformoval na farmu o velikosti 230 ha
zemědělské půdy. V rámci Pardubického kraje existují dva školní statky, coţ je podle našeho
názoru dostačující a odpovídá tento stav potřebám regionu. Školní statek je samostatnou právnickou
organizací, řízenou ředitelem.
Současný stav je mnohem příznivější neţ v minulosti, a pokud se ještě zvýší výkupní ceny, výnosy
zemědělských plodin a uţitkovost zvířat, stane se stabilizačním prvkem i pro školu a její aktivity.
Organizace, tj. Školní statek, Lanškroun, Dolní Třešňovec 21 (dále jen organizace) byla zřízena za
účelem poskytování vzdělávání a výchovy ţáků, je součástí výchovně vzdělávací soustavy.
Předmětem činnosti organizace je zajišťování podmínek pro praktickou výuku ţáků ve spolupráci
s příslušnou střední školou v rámci hlavní činnosti, vykonávání demonstrační, propagační
a poradenské činnosti pro odbornou veřejnost a ověřování vědecké a výzkumné činnosti v souladu
s příslušnými právními předpisy, zejména zákonem č. 561/2004 Sb., §120 o školských zařízeních
ve znění pozdějších předpisů.
Statutárním orgánem organizace je ředitel školského zařízení (dále jen ředitel) jmenovaný do
funkce Radou Pardubického kraje.
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K lepšímu vyuţití všech svých hospodářských moţností a odbornosti svých zaměstnanců a za
účelem dosaţení zisku můţe organizace vykonávat tyto doplňkové činnosti:
plnění výrobních úkolů zemědělské prvovýroby a dodání zboţí a sluţeb
koupě zboţí za účelem jeho dalšího prodeje a prodej vlastních výrobků
silniční motorová doprava nákladní
práce a sluţby pomocí zemědělské techniky
Vyučování probíhá ve všech střediscích školního statku. Jedná se zejména o praktickou výuku
a cvičení.
Výuka je zajišťována učiteli školy, pouze u individuální a odborné praxe je zajištěn pedagogický
dozor zaměstnanci školního statku ve funkci instruktorů.
Jedná se o praktické, manuální a intelektuální odborné dovednosti. Ţáci se přizpůsobí provozu
pracoviště a zapojí se do pracovního procesu po proškolení vedoucím praxe a pod dohledem
instruktora. Důleţité je dodrţování BOZP. Praxe probíhá většinou 5 pracovních dnů, včetně
směnného provozu.
Škola zajišťuje na školním statku 80 % potřeby praktického vyučování.
Pozitiva současného stavu
1. Hospodářský výsledek v posledních osmi letech (2001-2008) byl kladný v podobě zisku.
2. Máme vyrovnané restituce v hodnotě 24,3 mil. Kč.
3. Školní statek nemá dluhy a splatili jsme leasingy na lis a traktor (2 mil. Kč).
4. Třetina (80 ha) pozemků je ve vlastnictví Pardubického kraje.
5. Byl převeden nemovitý majetek z PF na kraj, pořizovací cena za více jak 60 mil. Kč.
6. Zemědělská výroba se sníţila a stavy zvířat se stabilizovaly na 228 VDJ.
7. Stabilizoval se i počet zaměstnanců na 14,5 (přepočtených).
8. Dotace na hlavní činnost z rozpočtu Pardubického kraje odpovídá skutečným nákladům.
9. V roce 2008 činil rozpočet provozních prostředků na hlavní činnost 1 952 tis. Kč.
10. Školní statek se stal příjemcem dotací na zemědělskou činnost (mimo národních dotací).
11. Půdu od vlastníků máme pronajatou na 10 let.
12. Vykoupili jsme soukromé pozemky v areálu statku.
Negativa a rizika současného stavu
1. Nemovitý majetek (stavby, technologie) je značně zastaralý, opotřebovaný a bude
perspektivně vyţadovat značné investice a velké opravy a údrţby (odhadujeme do roku
2013 kolem 25mil. Kč).
2. Stávající zemědělská výroba i se státní dotací za současné ceny (mléko, obilí) není vţdy
rentabilní.
3. Vyšší uţitkovost, vyšší výnosy a vyšší produktivita práce by vyţádaly vyšší počáteční
vstupy a investice, které by se ale v budoucnu vrátily.
4. Jiţ více jak 15 let nedostal školní statek ţádné finanční prostředky na investice do chovu
skotu a RV.
5. Školní statek vlastní akcie Agrochemu v účetní hodnotě 2,3 mil. Kč. Jsou zatím neprodejné
v této ceně.
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6. Není dořešena optimálně otázka daňových odpisů majetku doplňkové činnosti atd. (zejména
odpisování základního stáda ve vztahu k roční uzávěrce a zdaňovanému základu).
7. Školní statek ještě potřebuje nutně vykoupit, popř. vyměnit některé pozemky, které jsou pod
stavbou kravína K 96 (jen menší část).
8. Více jak 60 % půdy je pronajaté od vlastníků.
Ing. Vlastislav Fiedler, ředitel školy

PSÍ 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 tři roky
provozu pracovníci centra společně s některými
našimi studenty pomohli zachránit více neţ čtyři
stovky opuštěných psů. Velké oblibě se těší také
psí hotel, který je vytíţený zejména v čase letních
dovolených.
Otevírací doba psího útulku pro širokou veřejnost je stanovena na úterý a pátek vţdy od 14.00 do
18.00 a v sobotu od 9.00 do 11.00. Bliţší informace, týkající se poskytovaných sluţeb, vám rádi
zodpoví pracovníci Caniscentra, s.r.o. na čísle: 724813222.
Mgr. Pavel Studený

ŠKOLNÍ JÍDELNA
Školní jídelna SZeŠ Lanškroun sousedí s budovou školy. Ţáky stravuje celodenně; ubytovaní se
mohou přihlásit na snídaně, svačiny, obědy a večeře. Ostatním ţákům a zaměstnancům školy
poskytuje obědy. V rámci hospodářské činnosti stravuje i cizí strávníky.
Stravování je poskytováno dle platných předpisů pro školní jídelny, týkajících se provozu, hygieny
a výţivových a finančních norem. K obědu nabízíme výběr ze dvou jídel. Jídelníček tvoříme
s přihlédnutím k současným trendům ve školním stravování a přáním ţáků.
Pro objednávání a odběr jídla je nainstalován systém s pouţitím bezkontaktních čipů od firmy
Z-Ware Jihlava. Platby za stravu je moţno sloţit 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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ŠKOLNÍ KNIHOVNA
Knihovnické ohlédnutí
V roce 2004 proběhla za výrazného přispění tehdejší češtinářky PhDr. Jaroslavy 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 tak ideální podmínky pro případné zájemce z řad studentů i pracovníků školy.
Během několika posledních let se ukázalo, ţe zájem o četbu mezi mladými čtenáři neklesá, naopak
v posledních třech 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, několik odborných knih
zejména z oblasti humanitních věd, přírodovědy a jezdeckého sportu, k výbavě knihovny patří také
poezie. Díky finančním příspěvkům z fondu SRPDŠ a díky peněţnímu daru pana starosty
Ing. Martina Košťála se nám v roce 2008/2009 podařilo nakoupit několik zajímavých novinek.
Velké poděkování však patří zejména paní Mgr. Radmile
Janouškové, která pro knihovnu zajistila významný finanční
obnos z grantu projektu Evropa mladýma očima. Z této částky
jsme na konci školního roku financovali nákup většího
mnoţství kniţních novinek, klasických děl, kterými si studenti
mohou doplnit své znalosti. Mezi nové knihy však patří také
mimo jiné díla současných českých i zahraničních autorů. Při
jejich výběru jsme se snaţili zohlednit nové literární trendy,
společenskou závaţnost s důrazem na problematiku dospívání,
ale také zájmy studentů. Roli jistě hrají i zvýšené poţadavky
k nové maturitě.
Výpůjční fond rozšiřujeme také díky sporadickým darům
rodičů a učitelů. Literatura se neustále vyvíjí; za poslední
dvacetiletí se objevilo mnoho výrazných autorů, kteří píší
nadčasově. Existuje spousta krásných kniţních novinek, kvůli nimţ stojí za to podstupovat
nekonečný boj o peníze. Zájem o klasickou knihu a vzdělání se v naší době podporovat prostě musí.
Jinak se výhledově staneme národem čtenářů návodů a snadno manipulovatelnými pasivními
konzumenty.
Mgr. Pavel Studený

ŠKOLNÍ BISTRO
U oboru Podnikání a sluţby studenti 1. a 2. ročníku absolvují týdenní praxi ve školním bistru. Jejich
úkolem je objednávat zboţí, provádět jeho přeceňování a v neposlední řadě samotný prodej.
Součástí praxe je samozřejmě i úklid obchodu a přilehlého skladu. Na konci týdne se provádí
inventura zboţí, a to fyzickým způsobem - porovnává se skutečný stav se stavem účetním. Pokud
není zjištěno manko, ale naopak vznikne případný přebytek příjmů nad výdaji, dostává student
2. ročníku, který je zároveň vedoucím, odměnu. Peníze jsou předávány třídnímu učiteli do třídního
fondu. Peněţní prostředky jsou pouţívány zpět do vzdělávacího procesu, např. jako příspěvek na
pokrytí výdajů s exkurzí, nákup učebnic apod.
Ivana Machová
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IX. PREZENTACE ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI
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ŠKOLA MUSÍ DÁT O SOBĚ VĚDĚT
V současné době hrají informace a informovanost velkou roli ve světě, v kaţdé společnosti, ve
všech jejích odvětvích a oblastech. Platí to i ve školství. Předpokladem existence školy je dostatek
informací o moţnostech a podmínkách studia předaných veřejnosti, především potencionálním
zájemcům – respektive ţákům a ţákyním 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 kaţdý rok i letos
škola uveřejnila inzerát v časopisu Jezdectví.
Dobrou propagací je samozřejmě i účast našich ţáků na
různých
soutěţích
(jezdeckých,
literárních,
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
Kněţnou, Ţamberku, Hradci Králové, Pardubicích, Brně, Kolíně, Trutnově, Náchodě, Šumperku,
Ţďáru nad Sázavou, Jablonci nad Nisou, Liberci, Ostravě a Děčíně.
Velmi významná je také spolupráce s místními základními školami v Lanškrouně i v blízkém okolí,
respektive s výchovnými poradci.
Tradicí na škole se jiţ staly dny otevřených dveří. Školu si prohlédlo cca 130 zájemců z řad
základních škol, nepočítaje jejich doprovod.
Důleţitým hlediskem prestiţe školy je samozřejmě
uplatnění jejích 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 aţ
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 kdyţ ţáků na základních školách početně ubývá, věříme, ţe o studijní nabídku naší školy bude
i nadále zájem.
Ing. Rudolf Rabas, výchovný poradce
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„NULTÝ ROČNÍK 2008“
Sportovně poznávací rekreační pobyt budoucích studentů prvních ročníků
Poznávací pobyt se uskutečnil v prvním červencovém
týdnu 2008 a zúčastnilo se ho 36 budoucích ţáků školy.
Ubytováni byli v domově mládeţe, stravovali se ve
školní jídelně.
Zahájení proběhlo v pondělí ráno v prostorách SZeŠ,
kde byli účastníci rozděleni do dvou skupin. Hlavním
programem pobytu byly jezdecké aktivity a ošetřování
koní. Budoucí ţáci prvních ročníků se seznámili
s Lanškrounem a jeho okolím, zahráli si minigolf,
prohlédli si místní muzeum. Součástí pobytu bylo
i sportovní vyţití v podobě cyklistického výletu do stájí
v Ostrově. Velký úspěch měl autobusový výlet do
hřebčínů ve Slatiňanech, v Kladrubech nad Labem
a Chlumci nad Cidlinou.
Kontakty byly navázány nejen navzájem, ale
i s budoucími třídními učitelkami, s vyučujícími
předmětu jezdectví a s těmi, kteří budoucí „prváky“ do
Lanškrouna přivedli – koňmi.
Mgr. Drahuše Tkačíková

DEN ZEMĚDĚLSKÉ ŠKOLY
V pátek 8. května 2009 úspěšně proběhl v areálu Střední zemědělské školy v Lanškrouně jiţ
10. ročník Dne zemědělské školy a 29. ročník jezdeckých závodů 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, jeţ přímo či
nepřímo
souvisejí
se
zemědělstvím.
Jejich
prostřednictvím je veřejnost také seznamována
s činností školy, s prostředím, ve kterém její ţáci
studují, s nabízenými studijními obory i s převaţujícími
způsoby výuky.
Rovněţ i letos byla neoddělitelnou součástí Dne
zemědělské školy prodejní výstava. Výstavní plochu
v areálu školního statku zaplnily nádherné moderní zemědělské stroje firmy BV – Technika. Tato
společnost má od loňského roku v areálu školy pronajaty kancelářské, skladové a dílenské prostory
a na základě vzájemné dohody umoţňuje ţákům 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.
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Na Dni zemědělské školy se letos prezentovala také firma Symbio, která se zabývá výzkumem,
vývojem, výrobou a aplikací přípravků pro biologickou ochranu a výţivu rostlin a kaţdému
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 vţdy souběţně se Dnem zemědělské školy, měli
návštěvníci moţnost prohlédnout si budovu školy včetně jednotlivých učeben; k dispozici jim byli
pedagogové, kteří ochotně zodpovídali jejich dotazy. Zájemcům byla rovněţ umoţněna prohlídka
školního statku.
Divácky nejatraktivnějším bodem programu – kromě samotných jezdeckých závodů – byly ukázky
westernového jeţdění a westernových disciplín, které zajistila Farma Kněţour sídlící v Ostrově,
jmenovitě majitelka farmy paní Lenka Kněţourová a její svěřenec, který je zároveň ţákem naší
školy, David Indra. Úspěšně jim však konkuroval lanškrounský psí útulek Canis centrum, který
návštěvníkům představil své současné psí svěřence. Velmi kvalitní bylo také hudební vystoupení
Big Bandu Lanškroun. Bohuţel v době jejich vystoupení vrcholily jezdecké závody, takţe ho zhlédl
pouze malý počet diváků.
Program doplnily hry a soutěţe 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. A tak lze předpokládat, ţe více neţ 2000 účastníků letošního Dne zemědělské školy
odešlo domů spokojeno.
Mgr. Pavel Studený
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KOŇSKÉ STEZKY
Trasa A
Dolní Třešňovec - Mariánská Hora - Nepomuky - Sebranice - Dolní Třešňovec
- značení - červená barva
- celková délka 15,3 km
Základní nejkratší okruţní trasa je vhodná pro všechny jezdce a koně; výběr cest umoţňuje
i jízdu se spřeţením. Jedná se o lehkou trasu vedoucí krajinou převáţně 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 - Jakubovice - Ostrov - Lanškroun - Dolní Třešňovec
- značení - zelená barva
- celková délka 22,4 km
Středně obtíţná okruţní trasa vedoucí více členitou krajinou převáţně 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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Trasa C
Dolní Třešňovec - Sázavské údolí - Herbortice - Albrechtice - Dolní Třešňovec
- značení - modrá barva
- celková délka 27,6 km
Obtíţná okruţní trasa vedoucí velice členitou a rozmanitou krajinou převáţně 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 Herbortice.

Zaměstnanci naší školy vytvořili v okolí Lanškrouna v roce 2004 tři trasy jezdeckých (koňských)
stezek - hipotras, které je moţné vyuţít pro agroturistiku.
Jezdecké stezky jsou všechny vytipovány jako okruţní. 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.szes-la.cz
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X. ÚČAST ŠKOLY V MEZINÁRODNÍCH PROGRAMECH
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Kaţdý rok alespoň jeden projekt
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, sloţení 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 Mládeţ 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 téhoţ programu seminář pro pracovníky s mládeţí.
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 poloţili základ budoucí spolupráci.
Hned v dalším školním roce 2003/2004 jsme jiţ 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 kaţdodenní
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
Socrates-Comenius - 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 Sdruţení kamarádek koní (Mládeţ) s názvem
V sedle za porozuměním tuto pravidelnou výměnu odstartoval.
Pro rok 2005/2006 jsme připravili pracovní stáţ 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 obdrţeli všichni studenti tzv. Europas.
Rok 2006 jsme zaměřili na kulturu. Na jaře se uskutečnila reciproční výměna našich 36 studentů
se studenty gymnázia z dánského Ronde. Na podzim naše škola pozvala dánskou divadelní
skupinu z Kodaně, která pro lanškrounské školy vystoupila s divadelní hrou ze ţivota
H. Ch. Andersena a hrou Jak je důleţité 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 broţuře 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
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.
Od ledna roku 2009 začal na naší škole běţet projekt Interaktivní tabule a internet – moderní
prostředky výuky jazyka, podpořený grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci

84

Finančního mechanismu EHP a Norského finančního mechanismu. Na projektu spolupracují
dvě střední odborné školy – islandská a česká. Hlavním cílem projektu je připravit výukové
materiály pro výuku angličtiny prostřednictvím interaktivní tabule a počítače.
V červnu 2009 byl realizován projekt na počest českého předsednictví EU - Evropa mladýma
očima. Studenti 2. ročníku předčítali zajímavé pasáţe z knih evropských autorů během besedy
nad knihou. Jednalo se o projekt Kniha jako prostředek komunikace mezi národy a byl podpořen
MŠMT ČR.
V červenci 2009 byl schválen projekt Intercultural Patchwork programu Grundtvig (určen pro
dospělé účastníky vzdělávání). Jde o spolupráci několika zemí (Kypr, Portugalsko, Španělsko,
Polsko, Skotsko, Itálie a ČR). Naši studenti dálkového studia se zúčastní tzv. workshopů
v některých z výše uvedených zemí.
V srpnu 2009 byl schválen jazykový projekt Comenius – Partnerství škol s názvem Společná
řeč mladých v Evropě. Hlavním komunikačním jazykem české a lotyšské partnerské školy se
stává němčina. Školy budou po dobu dvou let spolupracovat na sestavení česko – lotyšsko německého slovníku mladých lidí. Součástí společné práce bude i vzájemné poznání mladých
Evropanů v rámci recipročních výměn.
Mgr. Lenka Tejklová

Zahraniční 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 moţnost recipročně poznat
systém rakouského vzdělávání a samozřejmě učební plány a obory Landwirtschaftliche
Fach-und 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 ţáci oboru Agropodnikání, bydleli v hostitelských
rodinách, kde vykonávali zemědělské činnost pod odborným dohledem.
Mgr. Drahuše Tkačíková, Mgr. Martina Tomková

Odborná praxe studentů oboru Agropodnikání – Mnichov 2008

Září je jiţ tradičně měsícem, kdy skupina studentů z druhého
a třetího ročníku odjíţdí uplatnit svou odbornost do SRN. Ani
letošní školní rok nebyl výjimkou, přestoţe tento náš pobyt byl
svého druhu prvním.
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Dlouholetá spolupráce s Berufschule III. ve Schweinfurtu byla ukončena z velmi prozaických
důvodů - pro školní rok 2008/2009 se nepřihlásil ani jeden student se zájmem o zemědělství. Naše
partnerská škola byla tedy nucena v tomto oboru ukončit činnost a soustředit se na jiné.
Získat školu, která by vzdělávala budoucí zemědělce
v německy mluvící zemi, byl velmi náročný úkol. Nakonec se
podařil. V podstatě celoroční snaţení vyvrcholilo v červnu
2008 naší pracovní návštěvou v Mnichově. Hlavní město
Bavorska je sídlem nové partnerské školy – Berufschule
München-Land. Škola se orientuje na chov koní a jezdecký
spor, vzdělává i všeobecné zemědělce. Pro nás je podstatné,
ţe vyuţívá moţností smluvních pracovišť, kde mohou
odbornou
praxi
realizovat i naši studenti. Na naší přípravné červnové schůzce
jsme domluvili, ţe vycestuje skupina zatím jen deseti
studentů. Dívky pracovaly na špičkových farmách
zaměřených na jezdecký sport, vyzkoušely si jízdu
v podmínkách
vysoké
evropské
kvality.
Studenti
zemědělského provozu měli moţnost vyzkoušet světové
značky traktorů i jiné zemědělské techniky, pracovali při
sklizni kukuřice, brambor i v lese.
Nechyběla společná setkání a zajímavé prohlídky. Pro mnohé byl jistě silným záţitkem výlet na
centrální zemědělskou výstavu, tzv. „ ZLF“, a účast na Oktoberfestu.
Dovednosti našich studentů v odborné oblasti jsou velmi dobré. Přesvědčili se o tom nejen učitelé
německé školy, ale zejména majitelé farem, kteří studenty rádi pozvali na letní brigádu.
Loučili jsme se s vědomím dobrého pocitu, cíle bylo dosaţeno, nová spolupráce otevřena a osobní
kontakty navázány. Naše nové partnery u nás rádi uvítáme a těšíme se na září 2009.
Mgr. Drahuše Tkačíková

Ohne Bauern keine Zukunft – moţnosti zemědělství ve střední Evropě
Pod tímto heslem vycestovala skupina ţáků školy druhého a třetího ročníku do SRN předvést své
praktické dovednosti. Tradiční pobyt se uskutečnil v září 2008 tentokrát na odborných pracovištích
nové partnerské zemědělské školy v Mnichově. Jedná se o střední školu, v které se vyučuje
všeobecné zemědělství a chov koní. Pro toto zaměření zde existují ideální podmínky – vlastní stáje
a několik jezdeckých hal, které byly vybudovány při příleţitosti letních Olympijských her v roce
1972. Škola vlastní dílny a oblíbenou značkou zemědělské techniky je proslulý Fend.
Odborné praxi předcházela přípravná návštěva a vedení školy umoţnilo skupině našich ţáků
vykonávat praxi tak, jak ji mají zavedenou jejich němečtí kolegové. Byli ubytováni na farmách
soukromých zemědělců, kde pracovali, a jejich činnost byla hodnocena jako ve škole. Na vlastní
kůţi se přesvědčili o platnosti rčení – kolik řečí znáš, tolikrát jsi člověkem.
Těší mě, ţe naši ţáci dobře odstáli, jejich práce byla ohodnocena na výbornou. Navázali osobní
kontakty a dvojice ţáků ze 3. A Matěj Staněk a Míra Seidelman dostali dokonce pracovní nabídku.
Spolupráce se školou Mnichově pokračuje i nadále. K následujícímu pobytu se chystáme v roce
2010.
Mgr. Drahuše Tkačíková
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Spolupráce na projektu Co skrývají a tají naše lesy pokračuje
Na počátku letošního školního roku jsme se přehoupli
do druhého a současně závěrečného období spolupráce s
norskou školou ze Sketlejnu. Práce na projektu „Co
skrývají a tají naše lesy“ vrcholí. Po desetidenní
návštěvě studentů ze zemědělské školy poblíţ
Trondheimu se jiţ mohou zpracovávat všechny získané
materiály a poznatky, které slouţí k vytvoření finálního
produktu Atlasu zvířat a rostlin ve čtyřjazyčném
provedení (anglicky, norsky, česky a latinsky).
Norští studenti byli dne 18. září 2008 přivítáni na
radnici panem starostou Ing. Martinem Košťálem. Pak jiţ následovala vskutku široká nabídka
aktivit, kterými jsme se snaţili vyjít vstříc jejich různým
specializacím. Díky spolupráci s lanškrounským
mysliveckým sdruţením a panu MVDr. Miroslavu
Šilarovi si někteří zalovili v českých luzích a hájích, jiní
sledovali přejímku loveckých psů. Společně pak
v Sázavském údolí zkoumali lesní flóru a určovali její
druhy či poznávali české historické a přírodní památky
(historie města Lanškrouna, Prahy, Brna, stříbrné doly
v Kutné Hoře, hrad Bouzov, zámek Úsov, Kateřinská
jeskyně, papírny ve Velkých Losinách, vodní nádrţe
v Dlouhých stráních a mnoho dalších).
Jak jsme jiţ zmínily, kaţdý projekt má svůj konečný výstup, na kterém se partnerské instituce
společně podílejí. Ale ten není pouze cílem těchto mnohdy náročných aktivit, ale hlavně
prostředkem k poznávání nových přátel či jiných kultur a obrovskou motivací k aktivnímu
pouţívání cizího jazyka a touze se ho naučit. Věříme, ţe si to naši studenti opět „uţili“ a ověřili si
své znalosti přímo v reálu. A nejen oni. O tom, ţe se norským přátelům u nás líbilo, svědčí
i děkovný e-mail od česko-norské koordinátorky projektu Sonji Olaussen. Část dopisu, který nás
zahřál „u srdíčka“ a dodal energii k další práci, si dovolujeme ocitovat:
Všem se výlet do Čech moc líbil, holky vyprávějí o tom,
jak lovily (vyslali jsme je i na celonorský seminář
o evropských programech, na kterém účastníci hovořili
o svých projektových zkušenostech, všichni mluví o tom,
co umí vaši pracovní koně, to na ně udělalo opravdu
ohromný dojem (prosím, ještě jednou za nás poděkujte
panu Hélovi za to, co nám s koňmi ukázal, opravdu si
zaslouţí spoustu obdivu a ocenění). Dojem z vaší školy
je naprosto pozitivní (dokonce se některá z děvčat ptala,
jestli by u vás nemohla rok studovat!!!!). Česko se všem
moc líbilo, však toho taky měli příleţitost vidět spoustu.
Takţe znovu moc diky za krásně připravený pobyt, vyšlo to na 100%, podle toho, jak o tom naši ţáci
i učitelé mluví.
Zdraví Sonja Olaussen
Závěrem tohoto článku bychom chtěly poděkovat vedení školy za moţnost realizace tohoto projektu
a také všem, kteří se jakýmkoli způsobem podíleli na péči o norské hosty a přispěli tak k důstojné
reprezentaci naší školy i země v zahraničí.
Mgr. Radmila Janoušková a Mgr. Lenka Tejklová
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Zemědělka poznává s Nory krásy naší země
Velice rády jsme spolu s mou třídou 3. B vyuţily pozvání norských studentů, kteří s námi
spolupracovali na společném projektu a 24. září 2008 jsme vyrazili na Moravu. První naší
zastávkou se stalo městečko Velké Losiny, kde jsme toho měli stihnout opravdu hodně. Hned
dopoledne jsme alespoň na chvíli navštívili krásný renesanční zámek. I kdyţ jsme na prohlídku
nebyli objednaní, paní průvodkyně byla opravdu moc milá a pustila nás na nádvoří, kde nás
v kostce seznámila s historií zámku. Nutno říct, ţe norské studentky byly unešené, něco takového
v Norsku opravdu nemají! Rychle jsme se tedy ještě všichni společně vyfotili a uţ hurá do
autobusu, který nás dovezl před místní raritu. Tou je jediná existující ruční výrobna papíru na
našem území, kde jsme měli objednané dvě prohlídky. Stará, ale velice příjemná a moudrá paní nás
provedla výstavními plochami; zhlédli jsme také film o ruční výrobě papíru a poté následoval zlatý
hřeb programu - prohlídka výrobny v reálu. Tak jsme se staly součástí výroby pár listů papíru.
Musím říct, ţe výroba je velmi pracná, ale také zajímavá. Nakonec jsme si mohli zakoupit suvenýry
vyrobené právě z papíru, ať uţ obálky, přáníčka, pečetítka, dopisní sady nebo také krabičky.
Opravdu zde můţete vidět pravé skvosty. Doma jsem posléze zjistila, ţe i můj vysokoškolský
diplom je vytištěn na papíru Losín z Velkých Losin. Svět je opravdu malý!
Čas rychle plynul a náš našlapaný program pokračoval
návštěvou přečerpávací elektrárny Dlouhé Stráně
v Jeseníkách. Tato elektrárna se nachází v malebné
krajině, ovšem musí být něco vidět. Coţ o to, uvnitř
toho bylo k vidění hodně. Naši i Norové se nestačili
divit, kdyţ jim pustili film v anglickém jazyce. Nutno
říct, ţe pro nás to byl daleko větší handicap.
Po prohlídce interiéru jsme znovu nasedli do autobusu
a překonali více neţ 500 výškových metrů, abychom
vše viděli z pohledu vrchní nádrţe. To jsme ale ještě
netušili, co nás čeká. Vystoupili jsme z autobusu, vyšlapali pár schodů a uţ jsme se mohli „kochat“.
Mohli, pokud by bylo alespoň něco vidět. My jsme viděli jenom bílé mléko, ani do vody jsme
nedohlédli. Byla jsem zklamaná a nejenom já. Norové vše ale brali s nadhledem a jejich paní
učitelka Sonja prohlásila s humorem jí vlastním, ţe záţitek nemusí být kladný, hlavně kdyţ je silný.
A silný tedy opravdu byl, hlavně ten vítr nahoře na hřebeni!
S prohlídkou horní nádrţe jsme tedy byli rychle hotovi a uţ jsme ujíţděli zpět do Velkých Losin,
kde na nás čekal další program. Protoţe v Norsku není moc velké teplo a uţ vůbec tam nemají
termální lázně, projevili přání jít se ohřát tam. Přání bylo předem splněno a také moje děvčata se
k nim ráda přidala. Musím říct, ţe zde byl záţitek jak silný, tak kladný.
To uţ tu byl podvečer, my uţ byli všichni skutečně utahaní, takţe jsme se rádi nechali odvézt do
pizzerie v Jablonném nad Orlicí, kde jsme si dali vynikající večeři. A byla ještě chutnější, protoţe
paní Sonja ji českým studentkám zaplatila. Moc, moc děkujeme alespoň prostřednictvím papíru.
V klidu jsme se navečeřeli a cestou zpět jsme poslouchali norskou lidovou muziku, kterou nám naši
hosté darovali. Ještě jednou jim za všechno moc děkujeme, jsou velice milí a přátelští. Velký dík
patří také panu řidiči Šilarovi z firmy Mačát. I díky němu vládla na palubě pohoda a klid. Uţ se
těšíme na další podobně zajímavé exkurze!
Mgr. Martina Dolečková
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Udělení Evropské jazykové ceny Label 2008
Při příleţitosti oslav Evropského dne jazyků proběhl 26. 9. 2008 na MŠMT sedmý ročník udílení
Evropské jazykové ceny Label 2008. Ze čtyřiceti přihlášených výukových projektů, které byly
zaměřeny na mezikulturní dialog a jazykové vzdělávání ţáků se specifickými potřebami, jich bylo
oceněno sedm. Ceny putovaly do základních a středních škol, univerzit i občanských sdruţení za
jazykové projekty, ale i výukové programy pro ţáky slabozraké a nevidomé či studenty s dyslexií.
Tři z projektů oceněných za mezikulturní dialog vznikly v rámci programu Comenius.
K vítězům této kategorie patří i Střední zemědělská škola Lanškroun. Ocenění Label 2008 získala
za péči věnovanou studentům střední odborné školy, její nepřetrţitou účast v projektových
aktivitách od roku 2000 a za projekt věnovaný hudebním a kulturním tradicím. Studenti ve
spolupráci s madeirskou školou hlavního města Funchalu společně nahráli CD s folkovými písněmi
a vytvořili trojjazyčný zpěvník. Kromě práva uţívat mezinárodní logo této ceny získala škola od
Ministerstva školství, mládeţe a tělovýchovy ČR dotaci na mobility studentů ve výši 150 000 Kč.
Evropská cena Label se v České republice uděluje od roku 2002 a jejím cílem je podporovat nové
a výjimečné aktivity v oblasti jazykového vzdělání. Její počátky sahají do roku 1995, kdy Evropská
komise vytvořila podmínky pro to, aby kaţdý občan ze zemí EU měl moţnost kromě mateřštiny
ovládnout i další dva jazyky. Do tohoto programu je dnes zapojeno 31 států.
Mgr. Radmila Janoušková

Label 2009 – cena opět putuje na SZeŠ Lanškroun
Na konci května letošního roku proběhla nominace vzdělávacích projektů na Evropskou jazykovou
cenu Label 2009. K naší velké radosti se projekt Co skrývají a tají naše lesy, probíhající ve
spolupráci s norskou zemědělskou školou, dostal mezi vyvolené. A nejen to, po závěrečné kontrole
byl zařazen mezi ty nejlepší. Můţeme se těšit na slavnostní předávání ceny v prostorách MŠMT ČR
v letošním říjnu i na finanční dotaci, která umoţní další výjezd studentů do zahraniční.
Mgr. Radmila Janoušková
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Interaktivní tabule a internet jako prostředek výuky jazyka
Od ledna roku 2009 začal na naší škole běţet projekt Interaktivní tabule a internet – moderní
prostředky výuky jazyk, podpořený grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního
mechanismu EHP a Norského finančního mechanismu. Na projektu spolupracují dvě střední
odborné školy – islandská a česká. Hlavním cílem projektu je připravit výukové materiály pro
výuku angličtiny prostřednictvím interaktivní tabule a počítače. Jedná se o doplněk učiva, kdy
studenti za pomoci multimediálních technologií, internetu a interaktivní tabule mohou vyuţívat
studijní materiály, procvičit a upevnit si tak látku, pracovat i formou her a testů. Studenti i učitelé
k této práci vyuţívají prostředí Blackboard. Následující příspěvky se týkají některých aktivit, které
proběhly v tomto školním roce.
Mgr. Radmila Janoušková

Pracovní schůzka s islandskými učiteli v Lanškrouně
V předvelikonočním období letošního roku jsme na naší škole přivítali
dva profesory z odborné školy Verkmenntaskólinn á Akureyri, která se
nachází v druhém největším islandském městě Akureyri. Delegace
přijela v rámci realizovaného projektu Interaktivní tabule a internet moderní prostředky výuky jazyka, podpořeného grantem z Finančních
mechanismů EHP/ Norska. Díky těmto prostředkům je moţné zakoupit
potřebné vybavení včetně interaktivní tabule a celý projekt realizovat.
Hlavním cílem projektu je připravit materiály pro výuku angličtiny
prostřednictvím interaktivní tabule a počítače. Studenti tak pomocí
multimediálních technologií a internetu mohou vyuţívat studijní
materiály k procvičování látky, poslechu, zdokonalení písemného
projevu, ale pracovat mohou i formou her
Islandský profesor a české
velikonoční tradice
a testů. Nový způsob výuky pomůţe
zpestřit hodiny jazyka atraktivní a moderní metodou. Velkým
přínosem projektu je i to, ţe se ţáci mohou sami podílet na tvorbě
těchto materiálů a vzájemně komunikovat s partnery za pomoci
anglického jazyka v interaktivním prostředí Blackboard.
Návštěva z islandské školy znamenala důleţitý krok k prohlubování
další spolupráce nejen mezi představiteli partnerských institucí, ale i
oběma městy.
Mgr. Radmila Janoušková

Islanďané na Zemské bráně

„Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu EHP
a Norského finančního mechanismu.“
„Supported by a grant from Iceland, Liechtenstein and Norway through the EEA Financial
Mechanism and the Norwegian Financial Mechanism.“
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Pracovní schůzka na Islandu
V druhém červnovém týdnu tohoto roku jsme navštívili - zástupci Střední zemědělské školy
Lanškroun, včetně ředitele a starosty města Lanškroun, ostrov Island. Jiţ před přistáním se pod
námi objevil, leţící uprostřed mořských vod Atlantického oceánu vypadal trochu jako z jiného
světa. Tento ostrov, který se nachází na samém okraji
polárního kruhu, je usazený v jedné z vulkanicky
nejaktivnějších oblastí s majestátními ledovci,
bublajícími termálními prameny a rozeklanými fjordy.
Přivítal nás pomalu zapadajícím půlnočním sluncem
a pro nás neuvěřitelným světlem, jako by bylo teprve
pozdní odpoledne.
Naše cesta z letiště vedla do Reykjavíku, kde jsme
přespali v apartmentech, patřících Asociaci učitelů
a slouţících islandským pedagogům k přenocování či
Lávová pole
pobytu v hlavním městě. Ráno nás čekala šestihodinová
cesta autobusem směrem na sever do Akureyri. Toto město, má pouhých 15 000 obyvatel, ale
přesto jde o druhé největší islandské město a především metropoli severního Islandu. Přes malou
velikost má téměř vše, co obyvatelé moderního města
vyţadují – od letiště přes řadu obchodů, restaurací,
ubytovacích zařízení, aţ po univerzitu, muzea, divadlo
a moţnosti mnoha výletů do okolí. Podlouhlý
Eyjafjördur, na jehoţ konci se Akureyri nachází, je
malebným fjordem, po jehoţ březích se nachází několik
obcí a mnoho pěkných výhledů. Z Akureyri můţete
vyráţet na různé výlety za poznáním.
Cesta rychle ubíhala, bylo stále se na co dívat. Hory
s čepicemi sněhu a ledovci, téměř všude pasoucí se
ovečky, roztroušené farmy, u kterých často dominoval malý kostelík; malé vodopády stékající s hor
a stáda koní dodávaly krajině tu pravou romantiku. Mimochodem, koní je na Islandu 85 000;
v porovnání se 295 000 obyvateli je to úctyhodný počet. Tito islandští koně se od našich liší nejen
vzhledem, ale i vlastnostmi. Jsou menší, mají kratší nohy, které jim umoţňují bezpečnou chůzi
v lávových polích a kamenech, a pyšní se velmi krásnou bohatou hřívou. Vyznačují se velkou
odolností, houţevnatostí, silou a mírnou povahou. Tráví celý rok volně v přírodě a jsou jedním
z nejdůleţitějších zdrojů obţivy na Islandu (turistika, vývoz).
V Akureyri nás přivítal zástupce partnerské školy
a hlavní islandský koordinátor projektu Ghasoub Abed.
Ubytováni jsme byli opět v krásném učitelském
apartmá. Jak jinak, i zde s rekreujícími se učiteli
počítají. Strávili jsme tu několik pracovních, ale
krásných dní. Seznámili jsme se nejen s obrovskou
moderní školou, ale i s pedagogy, kteří zde trávili svůj
jiţ prázdninový čas. Přivítal nás zde ředitel školy, který
nás překvapil svými znalostmi o koních, dokonce jsme
si mohli prohlédnout jeho velice úspěšnou publikaci,
V islandské škole
kterou těmto zvířatům věnoval. Během pobytu jsme
pracovali na společném projektu, díky kterému celá tato spolupráce můţe probíhat. Jde o program
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FM EHP Norska - Rozvoj institucí, který poskytuje finanční podporu a umoţňuje spolupráci našich
vzdělávacích institucí s obdobnými z Norska, Islandu a Lichtenštejnska. Jiţ zmíněný projekt je
zaměřen na tvorbu interaktivních materiálů pro výuku anglického jazyka.
Následující den jsme přijali pozvání k návštěvě radnice,
kde se setkali starostové měst Lanškrouna a Akureyri.
Oba jejich představitelé si měli co říct. Bylo zajímavé,
jak hodně mají obě města společného, včetně problémů,
které musí řešit. Výsledkem tohoto setkání byl příslib
moţné spolupráce a starosta města Akureyri projevil
velký zájem navštívit v blízké době Lanškroun, aby bylo
moţno domluvit její další kroky.
Během našeho pobytu jsme měli příleţitost poznat
i běţný ţivot islandské rodiny a její tradiční kuchyni či
Páni starostové
obdivovat tento nádherný ostrov včetně hlavního města
Reykjavíku. Můţeme ze své zkušenosti potvrdit, ţe Island je země rozmanité a především téměř
nedotčené přírodní krásy, země ledovců, sopek, gejzírů a geotermálních pramenů, fjordů, vodopádů,
pastvin, vysokých nedostupných hor ale i dalekosáhlých lávových pustin. Na zdánlivě malém území
naleznete takovou různorodost, jako téměř nikde jinde. Island vám moţná přijde drsný a strohý,
moţná přívětivý, ale je především naprosto jedinečný.
Mgr. Radmila Janoušková
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Polsko 2008
V rámci mezinárodní integrace sbliţování národů se ve
dnech 4. 9. – 8. 9. 2008 vydaly studentky Střední
zemědělské školy Lanškroun Michaela Komínková,
Martina Bosáková, Lenka Hrdinová a Mgr. Pavel
Dvořáček do Polska na mezinárodní konferenci IDEA
podporovanou Evropskou unií. Jely s nimi ještě
studentky gymnázia Pavla Hubálková a Jana
Vágnerová. Nemohl chybět ani zástupce Lanškrouna
místostarosta Ing. Jan Šebrle. Kromě našeho města tam
přijeli také zástupci měst Hlinska, Castiglione in
Severina, Civitella d´Agliano, Celeno, Graffignano, Fiamignano (IT), Serock, Siemielizsky (PL),
Ignalina (LIT).
V pátek ráno jsme všichni nasedli do vlaku a namířili si
to směr Varšava. Cesta trvala zhruba 6 hodin a další
hodinu jsme jeli do pořádajícího města Cszosnow.
Poláci si pro nás připravili pestrý program. Vše začalo
ještě v pátek večer, kdy jsme měli moţnost si zastřílet na
místní střelnici. Poté jsme dostali regionální večeři a po
nabitém dni jsme byli rádi, ţe jsme se dostali do postele.
Sobota byla nejnáročnějším dnem. Pořadatelé nás
zavezli do národního parku Izabelin a po prohlídce
muzea nás čekala konference. Nejdříve se vystřídali
všichni zástupci měst a poté uvedli své prezentace učitelé. Odpoledne uţ nás přepadla lehká
nervozita, na řadu jsme měli přijít my. Zmínili jsme se o našem projektu Sibyla a jeho programu na
letošní rok.
Po skončení konference na nás uţ čekaly samé příjemné
záţitky. Ještě týţ den jsme měli na programu návštěvu
malebného kostelíka, obrovského hřbitova a jedné
místní školy, kde jsme si zahráli s dětmi floorball. Pak
nás autobus odvezl na večeři na místo připomínající
ranč, kde nás čekalo překvapení v podobě projíţďky na
povozu taţeném koňmi. Byl to úţasný záţitek uţ proto,
ţe jsme se několikrát téměř převrátili a pan učitel ve
snaze utrhnout si ze stromu jablko málem vypadl. Při
návratu nás čekaly stoly plné jídla a ţivá hudba.
Všichni byli moc přátelští a seznámili jsme se tam se studenty z Litvy i Itálie. Museli jsme tedy na
pár dní přepnout a komunikovat s nimi anglicky bez nejmenšího problému. V neděli jsme vyrazili na
celodenní výlet do Varšavy. Na programu byla prohlídka zámku, parku, vyhlídka z věţe
a následoval oběd v jedné luxusní restauraci. Večer jsme nás hostitelé pozvali na slavnosti
Cszosnowa, kde vystupovali populární polští zpěváci. V pondělí ráno jsme se všichni sešli na
městském úřadu Cszoznow, kde se konalo ukončení konference a zástupci zúčastněných měst si
předávali dary. Při této příleţitosti nám všem bylo uděleno čestné občanství tohoto krásného
městečka. Po této slavnosti nás odvezli na vlakové nádraţí do Varšavy a my jsme se vraceli domu
s příjemnými záţitky.
Michaela Komínková a Lenka Hrdinová, studentky 2. C SZeŠ Lanškroun
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Nejenom Hry bez hranic
Ve dnech 20. - 23. 4. 2009 navštívila Střední zemědělskou školu v Lanškrouně delegace
41 studentů a 4 učitelů ze Sint - Pieterscollege v Bruselu. Tento pobyt byl koncipován jako
výměnný pobyt, aby se naši i bruselští studenti
zdokonalili v anglickém jazyce. Za poměrně krátkou
dobu toho zde stihli dost - od výletů po okolí přes
návštěvu památek a koňský program na naší jízdárně aţ
po akci velice zajímavou pro obě strany. Tou byly Hry
bez hranic konané v areálu naší školy ve středu 22. 4.
2009. V krásném slunečném počasí smíšená studentská
druţstva absolvovala čtyři netradiční disciplíny: jízdu
malotraktorem mezi balíky slámy, vodění koz a telátek
na určenou vzdálenost a na zpáteční cestě koulení
pneumatik od traktoru, dojení umělé krávy a jízdu
v kolečku a slalom na historickém kole pana Ţáčka. Na
závěr soupeřily obě národnosti ve fotbale a volejbale,
kde jsme byli úspěšnější. Hry se velmi vydařily i díky
krásnému slunečnímu počasí a Bruselané byli nadšeni,
protoţe jejich děti neznají ţivá zvířata, jízdní kolo ani
traktor. Tady si navíc potom mohli vše vyzkoušet
a svézt se na koni nebo také v kočáře. Kromě těchto
všech aktivit jsme stihli společný bowling a závěrečný
hudební kvíz, který si pro změnu nachystali bruselští
studenti. Myslím, ţe všichni pomohli s organizací, jak
mohli a důstojně jsme reprezentovali naši školu.
A studentky ze 3. B SZeŠ, které byly hlavními
aktérkami pobytu? Konstatovaly, ţe je pořád ještě co
vylepšovat na jejich angličtině, ale ţe rozuměly
a mluvily, coţ byl hlavní důvod výměny. Tak snad
nashledanou na podzim, bruselští kamarádi!
Mgr. Martina Dolečková
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Návštěva slovenských přátel
V měsíci květnu navštívily naší školu v rámci výměnného pobytu tři studentky s paní učitelkou
Brinskovou z partnerské školy v Keţmaroku.
Příjezd byl naplánován na středu 6. 5. 2009. V odpoledních hodinách po menších komplikacích
s vlakovým spojením dorazili naši slovenští přátelé do Lanškrouna. Hned po příjezdu měli
domluvený program ve škole u koní, kde se jich ujala paní Renata Kalousová. Následovalo
seznámení se s novým prostředím a hlavně proškolení o bezpečnosti při práci s koňmi, neboť
jezdectví bylo hlavní náplní výměnného pobytu.
Ve čtvrtek po snídani slovenské dívky absolvovaly společně s našimi studenty dopolední blok
jezdectví. Následovala krátká návštěva u pana ředitele Ing. Fiedlera. Poté si prohlédly naší školu
a školní statek, kde měly moţnost nahlédnout, jak naše škola funguje. Odpoledne měly program
opět u koní a také se podílely na přípravě pátečních závodů.
Následující den se konaly pod patronací naší školy jezdecké závody Hliněný pohár, kde naši
slovenští přátelé mohli do sytosti vstřebávat atmosféru této akce.
Výměnný pobyt končil sobotním ránem a odjezdem slovenských kolegů domů do Keţmaroku.
Bohdan Melnyk

Účast studentů 3.A na slovenské celonárodní soutěţi o mléku v Keţmaroku
I v letošním roce byli naši studenti pozváni do SOU Keţmarok, kde se konalo celonárodní
slovenské kolo zemědělských škol „ Súťaţe o mlieko“.
Naši vybraní studenti - Jana Komínková, Michal Školník a Aneta Venclová (třída 3. A) s více neţ
padesáti nejlepšími studenty z 15 škol Slovenské republiky absolvovali znalostní test o mléku. Dále
museli hodnotit kvalitu mléka, provést degustační zkoušky a laboratorní zkoušky syrového
kravského mléka a nakonec prakticky předvést dojení.
Při degustačních zkouškách studenti museli rozpoznat mléka odstředěná, polotučná a plnotučná
a také zda se jedná o mléko kravské, kozí nebo ovčí, které bylo, podle slov našich studentů,
ochutnáváno poprvé. Při laboratorních zkouškách soutěţící mimo jiné zjišťovali, jak zdravotní stav
mléčné ţlázy dojnice mění kvalitu mléka. Závěr patřil dojení, kdy se hodnotil celý postup od
přípravy aţ po ukončení dojení.
Protoţe se naši studenti nezúčastnili krajských kol této soutěţe, nebyli zařazeni do oficiálního
pořadí. Ale přesto naši školu velice dobře reprezentovali a dokázali, ţe vychováváme opravdové
odborníky.
Ing. Miluše Klíţová
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Činnost sportovního jezdeckého klubu
Ve školním roce 2008/2009 měl SJK Lanškroun celkem 235 členů. Členskou základnu tvoří
studenti a zaměstnanci školy a děti z Lanškrounska. Spolupráce jezdeckého klubu se školou probíhá
stejně jako v minulých letech – za pomoci SJK jsou vytvářeny podmínky pro výuku studentů SZeŠ
v předmětech chov koní a jezdectví dle schválených osnov. Talentovaní a pracovití studenti mohou
získat licenci jezdce jiţ v průběhu studia, popřípadě se i účastnit jezdeckých soutěţí.
Kaţdodenně je zajišťován jezdecký trénink nejméně pro 15 členů v rámci zájmové činnosti,
o víkendech další pomáhají při krmení, ošetřování a čištění koní. Podle potřeby se podílejí i při
údrţbě jezdeckého vybavení a na úpravách jezdeckého areálu a zařízení.
Stejně jako v minulých letech odpracovali členové jezdeckého klubu desítky hodin i při přípravě
různých jezdeckých akcí (Hliněný pohár, Liga škol, hobby závody, soutěţe taţných koní, jezdecká
vystoupení při dnech otevřených dveří). V květnu 2009 zástupci jezdeckého klubu a školy jízdou po
lanškrounských ulicích pozvali obyvatele města k návštěvě Dne školy a jezdeckých závodů Hliněný
pohár.
Na podzim 2008 při dnech otevřených dveří byly předváděny jezdecké ukázky, které se studenty
nacvičili cvičitelé a trenéři jezdeckého klubu. V průběhu jara 2009 proběhlo tradičně několik akcí:
14. dubna svod koní, 17. dubna zkoušky základního výcviku jezdce, které úspěšně sloţilo
i 10 členek našeho jezdeckého klubu. V pátek 8. května se v rámci Dne školy konaly jezdecké
závody Hliněný pohár. Pro jezdce s licencí i bez licence byly připraveny o týden dříve hobby
závody. Ve středu 18. června proběhlo lanškrounské kolo seriálu studentských jezdeckých závodů
s názvem Liga zemědělských škol a 23. května a 6. července soutěţe chladnokrevných soutěţí
„Chlaďas 2009“.
Členové závodního druţstva se v jarní části sezóny zúčastnili domácího Hliněného poháru
i několika dalších závodů v parkúrovém skákání. Kromě toho se naši jezdci z řad studentů uţ v září
2008 zúčastnili celostátního kola Ligy škol v rámci výstavy Koně v akci v Pardubicích. Na jaře
2009 soutěţili dále ve čtyřech základních kolech pro další ročník Ligy škol – v Havlíčkově Brodě,
Humpolci, Pardubicích a v Lanškrouně.

Výsledky druhé poloviny sezony 2008
Skokové soutěţe
Umístění
1. místo
7. místo
1. místo
2. místo
1. místo
4. místo
7. místo
8. místo
11. místo
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Soutěţ

Jezdec
Janov 19. 7. 2008
„ZM“
Petra Faltýnková
„ZM“
Lucie Faltýnková
VT Opočno 2. 8. 2008
80/90
Petra Faltýnková
„ZM“
Lucie Faltýnková
MČR Frenštát p. Radhoštěm 8. – 10. 8. 2008
Zahajovací skákání
Lucie Faltýnková
MČR
Lucie Faltýnková
VT Letohrad 16. 8. 2008
„ZM“
Lucie Faltýnková
„ZM“
Petra Faltýnková
Letohrad 23. 8. 2008
„Z“
Petra Faltýnková

Kůň
Panama
Miluš Gepard
Panama
Miluš Gepard
Miluš Gepard
Miluš Gepard
Miluš Gepard
Panama
Panama

5. místo
9. místo
4. místo
5. místo
5. místo

80/90
80/90
„ZM“
„ZM“
Seriál VT Opočno

3. místo
3. místo
6. místo

„ZM“
„Z“
„ZL“

4. místo
6. místo

„Z“
„Z“

VT Opočno 30. 8. 2008
Petra Faltýnková
Lucie Faltýnková
Petra Faltýnková
Lucie Faltýnková
Lucie Faltýnková
VT Chrudim 21. 9. 2008
Lucie Faltýnková
Petra Faltýnková
Petra Faltýnková
Poděbrady 5. 10. 2008
Lucie Faltýnková
Petra Faltýnková

Panama
Miluš Gepard
Panama
Miluš Gepard
Miluš Gepard
Miluš Gepard
Panama
Panama
Miluš Gepard
Panama

Liga zemědělských škol 2008/09
Umístění

Soutěţ

2. místo
5. místo
7. místo

„ZM“
„ZM“
Seriál závodů

9. místo

„Z“

3. místo

„Z“

1. místo
4. místo
5. místo
4. místo

„ZM“
„ZM“
„Z“
„Z“

1. místo
2. místo
2. místo

„ZM“
„ZM“
„Z“

8. místo
7. místo
5. místo
6. místo
10. místo

„ZM“
„ZM“
„ZM“
„Z“
„Z“

2. místo
3. místo
4. místo
2. místo
3. místo
6. místo

„ZM“
„ZM“
„ZM“
„Z“
„Z“
„Z“

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

„ZM“
„ZM“
„ZM“
„ZM“
„Z“
„Z“
„Z“
„Z“

Jezdec
Pardubice 5. 9. 2008
Petra Faltýnková
Lucie Faltýnková
Petra Faltýnková
Chrudim 24. 9. 2008
Petra Faltýnková
Humpolec 1. 10. 2008
Lucie Faltýnková
Lanškroun 15. 10. 2008
Petra Faltýnková
Lucie Faltýnková
Petra Faltýnková
Michaela Špičáková
Humpolec 6. 5. 2009
Lucie Faltýnková
Petra Faltýnková
Petra Faltýnková
Havlíčkův Brod 13. 5. 2009
Lucie Faltýnková
Kristýna Patočková
Michaela Špičáková
Lucie Faltýnková
Kristýna Patočková
Chrudim 20. 5. 2009
Lucie Faltýnková
Lucie Faltýnková
Petra Faltýnková
Petra Faltýnková
Kristýna Patočková
Lucie Faltýnková
Lanškroun 17. 6. 2009
Lucie Faltýnková
Lucie Faltýnková
Petra Faltýnková
Michaela Špičáková
Petra Faltýnková
Lucie Faltýnková
Zora Haškovcová
Jana Kvasničková

Kůň
Panama
Miluš Gepard
Panama
Panama
Miluš Gepard
Panama
Miluš Gepard
Panama
Goyathlay
Miluš Gepard
Panama
Panama
Zlatka
Bona 2
Kamarád
Zlatka
Bona 2
Miluš Gepard
Zlatka
Panama
Panama
Bona 2
Zlatka
Miluš Gepard
Zlatka
Panama
Goyathlay
Panama
Miluš Gepard
Lord 7
Bona 2
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Konečné výsledky ligy zemědělských škol
Petra Faltýnková
Jan Pavlíček
Lucie Faltýnková

2. místo
5. místo
6. místo

46 bodů
25 bodů
22 bodů

Výsledky sezony 2009 do 22. srpna
Skokové soutěţe
Umístění

Soutěţ

4. místo

„Z“

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

„70 cm“
„80 cm“
„80 cm“
„90 cm“
„90 cm“

1. místo
1. místo
4. místo
4. místo

„60 cm“
„70 cm“
„70 cm“
„Z“

1. místo
3. místo
3. místo
4. místo

„LP“
„SP“
„100 cm“
„100 cm“

2. místo
3. místo
1. místo

„ZL“
„ZL“
„L“

4. místo
5. místo

„100 cm“
„100 cm“

8. místo
2. místo
8. místo
2. místo
10. místo

„90 – 100 cm“
„ZL“
„100 – 110 cm“
„L“
„S“

4. místo
4. místo

„SP“
„Z“

2. místo
7. místo
8. místo
3. místo

„90/100 cm“
„Z“
„ZL“
„L“

7. místo
3. místo

„100/110“
„L“

100

Jezdec
Loštice 12. 4. 2009
Ing. Jaroslav Hél
VT Opočno 25. 4. 2009
Lucie Faltýnková
Petra Faltýnková
Lucie Faltýnková
Petra Faltýnková
Lucie Faltýnková
Hobby závody Lanškroun 1. 5. 2009
Eva Cinková
Jana Kvasničková
Lucie Faltýnková
Renata Marková
Sobotín 23. 5. 2009
Lucie Faltýnková
Lucie Faltýnková
Lucie Faltýnková
Petra Faltýnková
Černoţice 23. 5. 2009
Renata Marková
Renata Marková
Renata Marková
VT Janov 30. 5. 2009
Petra Faltýnková
Lucie Faltýnková
Dubicko 30. – 31. 5. 2009
Kristýna Patočková
Renata Marková
Renata Marková
Renata Marková
Renata Marková
Pardubice 6. 6. 2009
Lucie Faltýnková
Lucie Faltýnková
Janov 27. 6. 2009
Lucie Faltýnková
Petra Faltýnková
Renata Marková
Renata Marková
Dubicko 28. 6. 2009
Michaela Špičáková
Renata Marková

Kůň
Derona
Miluš Gepard
Panama
Zlatka
Panama
Zlatka
Gery
Gery
Miluš Gepard
Meteor

Miluš Gepard
Miluš Gepard
Zlatka
Panama
Amy
Cracken
Cracken
Panama
Zlatka
Bona 2
Meteor
Meteor
Cracken
Cracken
Miluš Gepard
Zlatka
Zlatka
Panama
Cracken
Cracken
Goyathlay
Cracken

1. místo
4. místo
5. místo
2. místo
6. místo
3. místo
1. místo
22. místo
10. místo
2. místo
7. místo
8. místo
4. místo
1. místo
1. místo
4. místo
8. místo
5. místo
6. místo
8. místo
4. místo
2. místo
4. místo
6. místo
10. místo

VT Horka u Potštejna 4. 7. 2009
Lucie Faltýnková
Lucie Faltýnková
Petra Faltýnková
Renata Marková
Anna Michejdová
Renata Marková
Hořice 11. 7. 2009
„90/100 cm“
Petra Faltýnková
„90/100 cm“
Lucie Faltýnková
„90/100 cm“
Lucie Faltýnková
Janov 18. 7. 2009
„Z“
Anna Michejdová
„Z“
Michaela Špičáková
„ZL“
Renata Marková
„derby do 100 cm“
Renata Marková
Malá cena Litomyšle 25. 7. 2009
„do 100 cm“
Anna Michejdová
„Z“
Michaela Špičáková
„ZL“
Renata Marková
„L“
Renata Marková
Letohrad 15. 8. 2009
„ZM“
Martina Eliášová
„ZM“
Lucie Faltýnková
„ZM“
Petra Faltýnková
„Z“
Petra Faltýnková
Náměšť na Hané 15. 8. 2009
„110/120“
Renata Marková
Letohrad 22. 8. 2009
„Z“
Lucie Faltýnková
„ZL“
Lucie Faltýnková
„ZL“
Petra Faltýnková
„80 cm“
„90/100 cm“
„90/100 cm“
„Z“
„Z“
„ZL“

Miluš Gepard
Zlatka
Panama
Meteor
Royal Corrado
Cracken
Panama
Miluš Gepard
Zlatka
Royal Corrado
Goyathlay
Cracken
Cracken
Royal Corrado
Goyathlay
Meteor
Cracken
Lagret
Zlatka
Panama
Panama
Cracken
Zlatka
Zlatka
Panama

Soutěţe všestranné způsobilosti
Umístění

Soutěţ

4. místo

„Z“

7. místo

„Z“

7. místo
7. místo

„Z“
„L“

Jezdec
Rudná p. Pradědem 17. 5. 2009
Renata Marková
Šumperk 6. – 7. 6. 2009
Renata Marková
Pardubice 7. – 9. 8. 2009
Renata Marková
Renata Marková

Kůň
Meteor
Meteor
Meteor
Cracken

Svod klisen - registrace koní
Jako kaţdý rok se i letos sešli v areálu školního statku chovatelé koní z okolí na významné
chovatelské akci. Letošní svod koní se konal 14. dubna. Inspektor chovu koní Ing. Vondrouš
hodnotil tříleté klisny pro zápis do plemenné knihy a v případě změn v popisu koní upravovali
identifikační údaje pro evidenční účely. Při svodu byli také přeměřeni tři poníci, kteří se účastní
jezdeckých závodů pro zařazení do velikostních kategorií. Letos bylo na svod do Lanškrouna
přivedeno celkem osm koní teplokrevných i chladnokrevných plemen a poníků. Svodu se jako
kaţdý rok účastnili studenti 3. ročníku v rámci cvičení předmětu chov koní.
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Lanškrounský Hliněný pohár
Letošní jiţ 29. ročník tradičních jezdeckých závodů Hliněný pohár pořádal Sportovní jezdecký klub
Lanškroun ve spolupráci se SZeŠ Lanškroun netradičně v pátek 8. 5. 2009. Závody se konaly jiţ po
desáté v rámci Dne zemědělské školy. Pěkné počasí hned od rána slibovalo přilákat mnoho diváků
na škvárovou jízdárnu v areálu školního statku i ke zhlédnutí doprovodného programu.
Nejvyšší soutěţ O hliněný pohár byla opět postavena na úrovni stupně „L“. O velmi kvalitní
parkúry se i letos postarala zkušená stavitelka Simona Heidenreichová. V soutěţích startovalo
celkem 147 dvojic, přičemţ ještě v pátek přihlášky
slibovaly na 190 startů. Rozhodčí i pořadatelé měli
velmi usnadněnou práci, neboť i letos byly výsledky
zpracovávány přímo na místě na počítači. Pořizování dat
tentokrát výborně zvládly naše studentky pod dohledem
zkušeného Ing. Zvěřiny. Jiţ tradičně pracoval sbor
rozhodčích pod vedením pana Jaroslava Hupky. Diváci,
kteří se přišli v hojném počtu podívat, se mohli svézt
kočárem se spřeţením pánů Marka a Masopusta.
Nezahálel ani náš Streihun, kterého vedl kočí „zapůjčený“ od pana Marka. Pro děti byli připraveni
poníci a pro zájemce o jiný styl jeţdění westernové ukázky, které přichystala paní Kněţourová
v kryté jízdárně.
V hlavní soutěţi stupně „L“ O hliněný pohár letos startovalo rekordních 24 jezdců. Zvítězil zkušený
Jiří Skřivan s klisnou Odyssea ze Stáje Manon Litomyšl. V soutěţi se stupňovanou obtíţností do
110 cm, která je vypisována jako cena Agrochem
Lanškroun a.s., obsadila první místo Denisa Tošovská
s koněm Bolero z JPS Vanice. Dekorování se účastnil
ředitel firmy pan Ing. Miroslav Švob. Soutěţ ve skoku
stupně „Z“ vyhrála absolventka SZeŠ Lanškroun Lucie
Šebková s koněm La Veta startující za JK Polsko.
V téţe soutěţi, ale pro děti, juniory a mladé jezdce se
jako první umístila Denisa Tošovská s koněm Bolero
z JPS Vanice, na druhém místě skončila domácí, teprve
třináctiletá Lucie Faltýnková s klisnou Zlatka 2. První
místo dvoufázového skákání 100/110 cm obsadila Anna Michejdová s koněm Royal Corrado z SJK
Lanškroun; v zahajovací soutěţi se stupňovanou obtíţností do 90 cm zvítězila rovněţ domácí Petra
Faltýnková s Panamou 2 následovaná svou setrou Lucií s pony klisnou Miluš Gepard.
Lanškrounský Hliněný pohár je uţ několik let pořádán za podpory Pardubického kraje a firmy
Agrochem Lanškroun. Poděkování za věcné ceny patří také firmě Fides Agro Šardice
a v neposlední řadě celému týmu pořadatelů z řad učitelů a studentů naší školy.
Hliněný pohár 2009
Umístění

Jezdec

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

Faltýnková Petra
Faltýnková Lucie
Zářecká Ludmila
Vinzens Otto
Faltýnková Lucie
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Kůň
Klub
Parkúr s obtíţností do 90 cm
Panama 2
SJK SZeŠ Lanškroun
Miluš - Gepard
SJK SZeŠ Lanškroun
Sandra 8
Stáj Cilka
Sezam
SZeŠ Lanškroun
Zlatka 1
SJK SZeŠ Lanškroun

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

Dvoufázové skákání 100/110cm
Michejdová Anna
Royal Corrado
SJK SZeŠ Lanškroun
Stejskal Martin
Gaston
TJ Podorlicko Letohrad
Marková Renata
Amy 1
SJK SZeŠ Lanškroun
Ing. Hél Jaroslav
Derona
SJK SZeŠ Lanškroun
Marková Renata
Lucka 17
SJK SZeŠ Lanškroun
Parkúr stupně Z-děti, junioři, mladí jezdci
Tošovská Denisa
Bolero 5
JPS Vanice
Faltýnková Lucie
Zlatka 1
SJK SZeŠ Lanškroun
Tošovská Denisa
Bolzano
JPS Vanice
Bidmon Ondřej
Devolt
SJK SZeŠ Lanškroun
Zářecká Ludmila
Libero Laba 2
JS Plundra
Parkúr stupně Z - senioři
Šebková Lucie
La Veta
JK Polsko
Marková Renata
Meteor 2
SZeŠ Lanškroun
Hamdan Karen Cristy
Strong
Tapawingo Libchavy, o. s.
Šedá Marcela
Camelot 2
JK Ideas
Tahal Tomáš
Vigi
Stáj Martin
Parkúr stupňovaná obtíţnost do 110cm – cena Agrochem, a.s.
Tošovská Denisa
Bolero 5
JPS Vanice
MVDr. Plundrová Zuzana
Norman
JS Plundra
Veselá Tereza
Graf Livio
Sportovní klub Hůrka Libchavy
Šebková Lucie
La Veta
JK Polsko
Skřivan Jiří
Odyssea
Stáj Manon
Parkúr L – O hliněný pohár
Skřivan Jiří
Odyssea
Stáj Manon
Baďurová Iva
Bounty Amadeus
JK Loštice
MVDr. Plundrová Zuzana
Norman
JS Plundra
Tošovská Denisa
Ankara 2
JPS Vanice
Skřivanová Miroslava
Afrodita 4
Stáj Manon

Chladnokrevná sezóna 2008
V sobotu 27. 6. 2008 se dvojice Streihun a Ing. Jaroslav Hél zúčastnili ovladatelnosti v kládě na
tradičních závodech v Řetůvce, kde s přehledem zvítězili.
Tradicí se také stávají ukázkové soutěţe chladnokrevných koní, které doplňují program
humpoleckého srpnového finále Zlaté podkovy. Streihun a Ing. Jaroslav Hél se účastnili jejího
43. ročníku ve dnech 22. - 24. 8. 2008 ovladatelnosti v kládě. Suverénním výkonem vybojované
první místo se nakonec změnilo ve vyloučení pro soutěţní jízdu bez biče. Hlavní příčinou ale bylo
nedorozumění s jedním soutěţícím, který neunesl poráţku a přes původní dohodu o libovolnosti
pouţití biče trval na vyloučení. Ing. Hél pro dobré vztahy ustoupil, i kdyţ byl v právu. Ovšem
diváci jeho bezchybnou a rychlou jízdu ocenili.
Ve dnech 5. – 7. 9. 2008 se Streihun a Ing. Jaroslav Hél účastnili výstavy Koně v akci, která byla
tentokrát zaměřena na zápřeţe v duchu hesla „Kdo se drţí opratí, ten se v světě neztratí“. Byla zde
výstava zemědělských strojů, na kterou Ing. Hél přivezl dva stroje – pluh a secí stroj, bohuţel
zrestaurovaný kultivátor byl před odvozem na výstavu odcizen. Do kaţdodenních ukázek
zemědělských zápřeţí nastupoval „načančaný“ Streihun, zapřaţený v restaurovaném funkčním
secím stroji.
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V sobotu 21. 6. 2009 se konalo kvalifikační kolo Zlaté podkovy v Lošticích. Proběhly zde také
ukázkové soutěţe chladnokrevných koní, kterých se tato dvojice zúčastnila. Strhujícím výkonem
nedali nikomu šanci a obsadili 1. místo.
Mistrovství republiky v soutěţích chladnokrevných koní Ladná u Břeclavi
Streihun se svým kočím Ing. Jaroslavem Hélem se krásnými výkony v kvalifikačních kolech
v Lanškrouně (1. a 2. místo) probojoval na mistrovství republiky v ovladatelnosti v kládě. Soutěţe
se konaly na pískovém kolbišti Ranče Ladná u Břeclavi ve dnech 20. – 21. 9. 2008. Soutěţe
proběhly dvoukolově ve dvou dnech.
V sobotu byly závody zahájeny právě prvním kolem ovladatelnosti v kládě. Pro soutěţ byla
připravena téměř neregulérní kláda z listnatého stromu – nepříliš vyschlá (takţe těţká) a křivá
(takţe se točila). Pro drobnější koně nebo koně, kteří nepracují pravidelně v lese, to bylo na hranici
sil. Na soutěţící čekala náročná trať. Mimo povinných překáţek slalomu, osmičky, začelení
a couvání (které zakončeno sraţením míčku na protilehlém kuţelu) byly i překáţky přírodní, jako
staţení klády do tzv. vlčí jámy (příkopu, jehoţ svahy byly opravdu dosti kluzké a strmé) a její
následné vytaţení. A protoţe pořadatelé připravili kládu, která opravdu nebyla ţádné párátko,
někteří koně zde měli problémy. Trať se nacházela na těţkém pískovém podkladu a bohuţel začalo
v průběhu soutěţe pršet.
Jako šestým v pořadí nastoupil ke své soutěţní jízdě lanškrounský zástupce Ing. Hél se Streihunem.
Jak je u této dvojice obvyklé, nasadili hned na začátku ostré tempo, ale vzápětí kůň zjistil, ţe kláda
je opravdu těţká a přešel do kroku. Jelikoţ Streihun v lese pravidelně nepracuje a byl ze všech koní
nejdrobnější, měl problémy s vytaţením klády z příkopu, ale nakonec se mu to s větší časovou
ztrátou podařilo. Zde se opět projevil jeho úţasný charakter, kdy doslova „urval“ kládu, která byla
evidentně nad jeho síly a přesvědčil tak některé pochybovače, ţe na tuto soutěţ patří. I někteří větší
a silnější koně odmítali s touto kládou např. couvat. Po prvním kole se umístil na 5. (ne posledním)
místě.
V nedělním druhém kole ovladatelnosti v kládě soutěţící startovali v obráceném pořadí neţ
v sobotu. Pořadatelé zkrátili trať a upravili i soutěţní kládu, která po nočním dešti byla značně
nacucána vodou a činila by ve své původní délce koním ještě větší problémy neţ v sobotu. Slalom
byl zkrácen o jednu branku a vypuštěna byla téţ překáţka začelení. Tento parkur Steihunovi jiţ
nečinil takové problémy a skončil v něm na 4. místě. Stejné místo také obsadil celkově po sečtení
výsledků v obou kolech. Tento výsledek v těchto náročných podmínkách a v této konkurenci
povaţujeme za výborný.
Mistrem republiky v soutěţi ovladatelnosti v kládě pro rok 2008 se stal p. Hruška s Doranem, druhé
místo obsadil p.Hajtmar s Rainerem, třetí místo p. Válka s 2952 Brysem slezským, na čtvrtém místě
byl Ing. Hél se Streihunem, na pátém místě p. Trecha s Finkou a na šestém místě skončil p. Prokš
s Bártem.

Chlaďas 2009
První kolo - květen

V sobotu 23. května 2009 přivítalo lanškrounské kolbiště u seníku slunečným, ale větrným počasím
opět milovníky chladnokrevných koní. V Dolním Třešňovci se konal Chlaďas 2009, letošní první
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kvalifikační kolo orlické oblasti do celostátního finále soutěţí taţných koní. Do oficiálních soutěţí
se přihlásilo 9 kočí se 12 koňmi, do soutěţe pro mladé začínající kočí celkem 5 startujících.
Jiţ tradičně první soutěţí programu byla „ovladatelnost koní v kládě“, které se zúčastnilo celkem
12 dvojic v kvalifikaci. Tato soutěţ byla vypsána společně pro muţe i ţeny. Trať obsahovala
obvyklé překáţky: osmičku, vlnovku, couvání (strkání klády), začelení, rampování a přepřaţení
mezi stromy a také lanškrounský, pro koně často problematický průjezd vodou. Nechyběl ani mezi
diváky oblíbený podsmyk. Při překonávání této překáţky chladnokrevníci často předvedou i svoje
skokové schopnosti. Výkony většiny soutěţících byly
velmi pěkné a často bez chyb. Domácí Ing. Jaroslav Hél
se slezským norikem Streihunem předvedli velmi
pěknou jízdu tradičně ve vysokém tempu a přes jednu
chybičku (shozený kuţel při obratu ve vlnovce) se pevně
usadil na prvním místě a nebyl nikým předstiţen. Za ním
poměrně těsně skončili na druhém místě Antonín
Bohunek s Bonetem a na třetím Josef Svoboda
s plemenným hřebcem Brynetem. V oficiální soutěţi
startovala také maturantka naší školy Martina Vargová. Předvedla bezchybnou jízdu, ale vzhledem
k nedostatku zkušeností příliš pomalou, aby stačila na umístění na předních místech v konkurenci
profesionálních kočí. Na závěr mimo soutěţ předvedla své umění čtrnáctiletá Daniela Svobodová
z Pěčína, která velmi zkušeně vedla po kurzu soutěţní trati plemenného hřebce Bryneta
(samozřejmě pod dohledem svého otce).
Po poledni na slavnostním nástupu všichni účastníci obdrţeli účastnické floty a proběhlo
vyhodnocení a dekorování dopolední „ovladatelnost koní v kládě“. Poté program pokračoval
soutěţní „formanskou jízdou“. V kurzu parkuru musela
spřeţení zdolávat nejrůznější překáţky (osmičku, násep,
vlnovku, uličku ve tvaru U a L). Koně čekal i „kruhový
objezd“ kolem Libuny, couvání a lanškrounská voda,
tentokrát naplněná pouze do poloviny a proto i méně
problematická. Této soutěţe se mohl letos zúčastnit také
Ing. Jaroslav Hél, díky vsřícnosti pana Fajgla. Se
Streihunem a zapůjčeným hřebcem Galanem zvítězil
bravurní bezchybnou a rychlou jízdou i v této disciplíně
před rovněţ bezchybným Františkem Fajglem s Galanem a Borisem. Třetí místo obsadil Antonín
Bohunek s koňmi Art a Bonet.
Naše škola připravuje především mladé lidi a podle pravidel v oficiálních soutěţích mohou kočí
startovat aţ od 18 let, připravili jsme pro ně speciální soutěţ, tzv. „dvojboj“. Absolvovali dvě
disciplíny - ovladatelnost v kládě a formanskou jízdu na jednodušším kurzu; mohli startovat
s malými koňmi a samozřejmě s patřičně menší kládou. Na start nastoupilo celkem 5 startujících
začátečníků – dva synové profesionálních kočí (Jiří Knapovský ml. a Vítek Matějka) a 3 studenky
naší školy (třeťačka Tereza Krhutová a dvě maturantky Eva Fojtková a Martina Vargová). Všichni
předvedli velmi pěkné výkony, ale pohár za první místo si nakonec odnesl nejzkušenější Vítek
Matějka, který do příštích závodů dosáhne plnoletosti a utká se jiţ s „profíky“.
Poslední disciplínou dne byl „těţký tah“. Pro tuto především pro diváky velice zajímavou soutěţ
byla připravena těţká technika v podobě traktoru, pro zvyšování zátěţe padesátikilové pytle
s pískem. Zátěţ byla nakládána na krásně natřené a zrenovované saně, připravena byla dráha 20 x 5
metrů, kterou musí kůň se zátěţí absolvovat v limitu 1 minuty. Do soutěţe bylo přihlášeno cekem
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pět velmi dobře připravených koní. Do hmotnosti 1300
kg zvládli všichni koně zátěţ bez problémů, první
opustil soutěţ Šibal Romana Červeného pro vykročení
kočího z dráhy a po absolvování 1400 kg stáhl ze
soutěţe loňského vítěze Galana František Fajgl.
Vítězem se stal Art Antonína Bohunka s výkonem 1700
kg, coţ je rekord na lanškrounském kolbišti za všech pět
ročníků těchto soutěţí. Na druhém místě skončila
Sosna, která stejně jako třetí plemenný hřebec Brynet
Josefa Svobody utáhla 1650 kg. Umístění určila délka dráhy absolvované se zátěţí.
Do finále postupuje z kaţdé disciplíny jedna dvojice kočí a kůň, která dosáhne v obou
kvalifikačních kolech nejlepšího umístění. Tradičně bylo připraveno několik speciálních cen.
Cenu pro nejúspěšnější ţenu jsme letos pro minimální
účast ţen neudělovali, nejúspěšnějším koněm byla
rozhodčími vyhlášena klisna Sosna Jiřího Knapovského
především za výkon v těţkém tahu v konkurenci
s hřebci a valachy. Přestoţe pan Fajgl letos nepřivezl
diváky milovaného Arona (Ivana), odnesl si opět cenu
diváků pro nejsympatičtější dvojici, díky svému
přívětivému přístupu ke svým koním a schopnosti
vybrat si vţdy krásné, pracovité a šikovné koně.
V průběhu dne byly také vyhodnoceny divácké ankety a dva vylosovaní diváci si odnesli
potravinové balíčky.
Velký dík patří všem, kteří nám při organizování této akce pomohli a hlavně sponzorům, kteří
věnovali ceny do soutěţí. Byly to firmy: Lesy České republiky, s.p., Optima Lanškroun s.r.o.,
lesnické práce a sluţby, obchod se dřevem, Prodejna zahradní a lesní techniky Husqvarna,
Lanškroun, řeznictví Kocourek, BV – zemědělská technika a Symbiom s.r.o. Samozřejmě patří
velký dík všem dospělým i studentům, kteří jakýmkoli způsobem přispěli k přípravě a zdárnému
průběhu této akce.
Výsledky
Umístění

Soutěţící

Kůň

Bydliště / klub

1. místo
2. místo
3. místo
4. místo
5. místo
6. místo
7. místo
8. místo

Ovladatelnost v kládě – muţi + ţeny
Ing. Jaroslav Hél
Streihun
SZeŠ Lanškroun
Antonín Bohunek
Bonet
Řetová
Josef Svoboda
Brynet
Pěčín
František Fajgl
Boris
Končiny
Jiří Knapovský
Sosna
České Libchavy
Antonín Bohunek
Art
Řetová
Ivan Havel
Rosana
Horní Čermná
Martina Vargová
Streihun
SZeŠ Lanškroun

1. místo
2. místo
3. místo

Dvojboj pro kočí-začátečníky (ovladatelnost v kládě + formanská jízda)
Vítek Matějka
Gery, Bára
SZeŠ Lanškroun
Eva Fojtková
Gery, Bára
SZeŠ Lanškroun
Martina Vargová
Gery, Bára
SZeŠ Lanškroun
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4. místo
5. místo

Jiří Knapovský jun.
Tereza Krhutová

Sosna, Burák
Gery, Bára

České Libchavy
SZeŠ Lanškroun

Ing. Jaroslav Hél
Jaroslav Fajgl
Antonín Bohunek
Jiří Knapovský
Ivan Havel

Streihun, Galan
Galan, Boris
Art, Bonet
Sosna, Burák
Rosana, Radana

SZeŠ Lanškroun
Končiny
Řetová
České Libchavy
Sázava

Antonín Bohunek
Jiří Knapovský
Josef Svoboda
Jaroslav Fajgl
Roman Červený

Art
Sosna
Brynet
Galan
Šibal

Řetová
České Libchavy
Pěčín
Končiny
Velenka (okr. Nymburk)

Formanská jízda
1. místo
2. místo
3. místo
4. místo
5. místo

Těţký tah
1. místo
2. místo
3. místo
4. místo
5. místo

Druhé kolo - červenec

Červencové kolo kvalifikačních závodů chladnokrevných koní jsme naplánovali na pondělí
6. července 2009. To se ukázalo jako velmi dobrý tah – bylo krásné počasí a sváteční volno
přivedlo na „chladnokrevné“ kolbiště do Třešňovce spoustu diváků.
Tradiční program se rozběhl kolem desáté hodiny ovladatelností v kládě. Na dráhu vyrazilo celkem
11 soutěţních dvojic. Domácí Ing. Jaroslav Hél se Streihunem vyrazili na trať jako pátí svým
obvyklým ostrým tempem a vše vypadalo, ţe opět nebudou mít konkurenci. Bohuţel Streihun
přehnal svou ochotu vyhovět svému kočímu a v překáţce couvání a sráţení kuţele strkanou kládou
se hodně zdrţeli. Tam je nutno pracovat na centimetry přesně a to se příliš nedařilo. (Ty to dvě
překáţky naopak se Streihunem špičkově zvládla svěřenkyně Ing. Héla Martina Vargová). Před
domácí dvojici se tak dostali výbornými výkony tři další dvojice: téměř o minutu rychlejší Martin
Prokš s Bredem a František Fajgl s Ivanem a Antonín Bohunek s Bonetem, kteří byli rychlejší jen
o pár vteřin. Bylo vidět mnoho špičkových výkonů a startovní pole bylo velmi vyrovnané a soutěţ
do poslední chvíle napínavá. Konečné pořadí se nakonec změnilo po přijetí protestu – původně
druhý A. Bohunek byl vyloučen pro nedodrţení pravidel, neboť vedle svého koně klusal a to
pravidla nedovolují.
Do programu byl také zařazen dvojboj (ovladatelnost
a formanka) pro začínající kočí, kterého se kromě našich
absolventek a studentky s pony spřeţením zapojil také
patnáctiletý Martin Prokš se spřeţením „velkých koní“
svého otce (a velkou kládou). Ten také celou soutěţ
nakonec vyhrál, přesto je nutno naše děvčata pochválit
za velmi pěkné výkony.
Po poledni se všichni závodníci představili v tradičním
slavnostním nástupu, obdrţeli účastnická trička
s originálním obrázkem Pavla Dvořáčka a účastnické floty. Proběhlo také dekorování první
ukončené soutěţe.
Poté byla odstartována formanská jízda, kterou absolvovalo 7 spřeţení. Famózním výkonem vyhrál
Martin Prokš s nádherným spřeţením vraných chladnokrevníků Bredem a Jirkou před domácím
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Ing. Jaroslavem Hélem se Streihunem a zapůjčeným Borisem p. Fajgla. Na prvních čtyřech místech
byly minimální časové rozdíly. Při dekorování této soutěţe byly také vyhlášeny výsledky diváckých
anket a vylosovaným divákům předány ceny. Nejsympatičtější dvojicí se opět stali František Fajgl
a jeho impozantní Ivan, jeden jejich vylosovaný fanoušek obdrţel cenu. Váhu soutěţní klády odhadl
přesně jeden divák, takţe o cenu nebylo nutno losovat.
Ti, kteří vytrvali, se dočkali poslední disciplíny – těţkého tahu. Přihlášeni byli pouze 4 koně, ale na
sportovním záţitku to neubralo. Nakonec se na prvních dvou místech objevili stejní koně jako
v květnovém kole (Art pana Bohunka a Sosna pana Knapovského), pouze váha, kterou utáhli, byla
niţší vzhledem k mokrému a hlubokému terénu („jen“ 1500 kg). Diváci velmi ocenili sportovní
chování kočích, kteří soutěţ sami ukončili, jakmile viděli, ţe by mohlo dojít k přetíţení koní.
Nebývá to vţdy samozřejmostí. Při dekorování této soutěţe byl také vyhlášen nejúspěšněší kůň dne.
Stal se jím Bred Martina Prokše, který přijel do Lanškrouna aţ ze Štoků u Havlíčkova Brodu
s celou svou rodinou.
Závody připravil tradiční tým lidí, kterým patří obrovský dík, stejně jako sponzorům kteří věnovali
ceny do soutěţí. Kromě těch tradičních to navíc byla ASCHK ČR (poháry), Tvarůţkárna Loštice,
Řeznictví Kocourek a poukázku na masáţ věnoval pan Urban. Dík patří i panu Dajčovi, neboť ta
krásná účastnická trička jsme měli jeho zásluhou.
Celý den se velmi vydařil, mnoho diváků vydrţelo aţ do konce. Věřím, ţe se při pohledu na krásné
koně a skvělé kočí dobře bavili a ţe příští rok znovu na Chlaďase přijdou.

6. července 2009
1. místo
2. místo
3. místo
4. místo
5. místo
6. místo
7. místo
8. místo
9. místo
10. místo
Vylouč.
1. místo
2. místo
3. místo
4. místo
1. místo
2. místo
3. místo
4. místo
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Ovladatelnost v kládě – muţi + ţeny
Martin Prokš
Bred
Štoky
František Fajgl
Ivan (Aron)
Končiny
Ing. Jaroslav Hél
Streihun
SZeŠ Lanškroun
František Fajgl
Boris
Končiny
Martin Prokš
Jirka
Štoky
Jiří Knapovský
Sosna
České Libchavy
Vladimír Hanuš
Čenda
Řetůvka
Martina Vargová
Streihun
SZeŠ Lanškroun
Jiří Knapovský jun.
Sosna
České Libchavy
Vladimír Hanuš
Monty
Řetůvka
Antonín Bohunek
Bonet
Řetová
Dvojboj pro kočí-začátečníky (ovladatelnost v kládě + formanská jízda
Martin Prokš jun.
Bred, Jirka
Štoky
Eva Fojtková
Gery, Bára
SZeŠ Lanškroun
Martina Vargová
Gery, Bára
SZeŠ Lanškroun
Tereza Krhutová
Gery, Bára
SZeŠ Lanškroun
Martin Prokš
Ing. Jaroslav Hél
Jiří Knapovský
Jaroslav Fajgl

Formanská jízda
Bred, Jirka
Streihun, Karin
Sosna, Burák
Ivan, Boris

Štoky
SZeŠ Lanškroun
České Libchavy
Končiny

5. místo
6. místo
Vylouč.

Antonín Bohunek
Jiří Knapovský jun.
Vladimír Hanuš

Art, Bonet
Sosna, Burák
Monty, Čenda

Řetová
České Libchavy
Řetůvka

Těţký tah
1. místo
2. místo
3. místo
4. místo

Antonín Bohunek
Jiří Knapovský
Jaroslav Fajgl
Martin Prokš

Art
Sosna
Ivan (Aron)
Bred

Řetová
České Libchavy
Končiny
Štoky
Kapitolu připravila Ing. Hana Stehlíková
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110

XII. DALŠÍ AKTIVITY ŠKOLY

111

KULTURNÍ A POZNÁVACÍ AKCE
Kulturní kaleidoskop
Školní rok 2008/2009 byl velmi hektický, ale přinesl také mnoho zajímavého z oblasti kultury
a populárně vzdělávacích akcí.
Hned během prvních zářijových týdnů nás dvakrát pobavili amatérští herci z místního gymnázia.
16. září 2008 představil studentům i pedagogům naší školy lanškrounský ochotnický soubor Škeble
svoji komedii Hotýlek. Hru vytvořil i nastudoval zdejší učitel J. Střecha. Vtipně a výstiţně v ní
ztvárnil všechny obtíţe, s nimiţ se setkává personál hotelu Zátiší v boji za udrţení své existence.
Prvek komunální satiry umocňují konfrontace hned s několika kontrolory a úředníky různých
úrovní. K úspěchu hry jistě přispěl vtipný ekologický podtext (hotel před uzavřením zachrání
výskyt přísně chráněného ţivočicha) a sviţné songy balancující na pomezí šansonu, popu i rocku.
Jen o několik dní později jsme si po roce zopakovali další cimrmanovskou klasiku Posel
z Liptákova. Amatérský spolek Mušle pojal známou hru velmi citlivě, bez zbytečných výkladů
a „předělávek“. Mladí herci dodrţeli strukturu danou Smoljakem a Svěrákem. Mohli jsme tedy
ţasnout nad novými objevy ze ţivota a díla českého génia v seminární části představení. Po krátké
přestávce následovaly sviţné jednoaktovky Posel světla a Vizionář. Příběhy, ve kterých nechybí
prvky sci-fi, černý humor i naráţky na dějinné zvraty posledního století, studentské publikum
přijalo za své. Smích a dlouhý potlesk toho byly důkazem. O úspěchu lze mluvit vhledem k věku
studentů – polovina publika totiţ tuto hru viděla vůbec poprvé!
Listopadové akce byly částečně zaměřeny na váţnější témata. V polovině měsíce své názory na
drogy a boj s drogovou závislostí představil Dr. I. Douda. Před plným zámeckým sálem tento
známý drogový preventista mluvil velmi otevřeně. Z jeho úst mnoho všeobecně známých pravd
zaznělo velmi přesvědčivě, zvlášť kdyţ své argumenty opíral o smutné statistiky a drsné záţitky
z protidrogového centra Drop-in. Přednášku organizoval Dívčí klub AE Sibyla. (více v článku
mapujícím činnost dívčího klubu).
Přednáška cestovatele T. Černohouse na nás na konci listopadu dýchla dobrodruţstvím. Na základě
jeho záţitků jsme se dozvěděli, ţe lze během deseti dnů procestovat stopem celý Egypt s několika
dolary v kapse.
Na tvorbě předvánoční atmosféry se výrazně podíleli
samotní studenti, tak jako kaţdým rokem. Tentokrát se
dala dohromady velmi silná formace recesistů, kteří
neváhali věnovat svůj volný čas nácviku ochotnického
představení. Během tří prosincových týdnů vznikla
verze slavné ruské pohádky Mrazík, s dovětkem 2009.
Výrazně jiné představení secvičili někdejší studenti jiţ
v roce 2001; letošní verze byla velmi sviţná, plná
nečekaných zvratů (za všechny – Ivánek neprodělal proměnu na medvěda, ale na zombie).
V improvizovaných podmínkách školního sálu studenti ve dvou reprízách dokázali pobavit mladé i
odrostlé diváky. Byla na nich také vidět radost z hraní-a to je moţná to nejdůleţitější. Při přípravě
představení spolu dokázali spolupracovat lidé, kteří se jinak sotva potkají. Zápal pro zdar celého
podniku byl znát v kaţdém detailu – ať uţ se jednalo o ukázněnost při zkouškách, tvorbě kostýmů a
kulis, nebo o nahrávání soundtracku. Stará Komenského pravda o významu divadla pro růst
mladých lidí opět platila!
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Poslední předvánoční pátek patřil zcela v duchu tradice návštěvě lanškrounského kina. Tentokrát
jsme se zasmáli u Hřebejkovy komedie U mě dobrý!
Těšně před pololetním vysvědčením přijeli hudebníci propagující bubenické techniky dnešní
i staré Indie (více článek V. Kovaříkové).
Na přelomu února a března k nám opakovaně zavítal lanškrounský turista a cestovatel Jan Frank.
Jeho letošní cyklus přednášek byl postaven na autentických záţitcích, které nasbíral společně se
svými kamarády při pobytu mezi Čechy v rumunském Banátu. Poutavé vyprávění doplnil
prezentací skvělých „záţitkových“ fotografií a citlivou hudební kulisou. Těţiště přednášky však
spočívalo ve vyprávění o sloţitém ţivotě našich krajanů v tomto zapomenutém balkánském kraji.
Rozhodně jsme si mohli vzít příklady z jejich soudrţnosti, smyslu pro tradice a rodný jazyk.
Někomu mohlo poutavé vyprávění pana Franka poslouţit jako inspirace pro prázdninovou cestu,
pro výpravu proti proudu času do míst, kde se pro nás běţné a tolik nezbytné věci (!) najednou
začnou být absolutně zbytečné.
V cestovatelském duchu se pokračovalo 10. března 2009, jednalo se však toulání hudební. Po letech
před naším mladým publikem vystoupila přerovská bigbeatová skupina Travellers. Sál kulturního
domu se během sviţných písní měnil v různé země světa. S „poutníky“ jsme došli ke kořenům jazzu
v Americe, tesknili jsme u ruské lidovky, nebo se nechali houpat pohodovým rytmem jamajského
reggea. Přerovští muzikanti jsou skuteční mistři, kteří skvěle zvládají své posluchače a jejich
pozornost dokáţou krom jiného upoutat také poučnými i vtipnými komentáři.
Letošní kulturní sezóna vyvrcholila koncertem našich studentů. Poprvé jsme si vlastně mohli
poslechnout ve více neţ hodinovém bloku dovedně zvládnuté převzaté skladby z oblasti rocku
a popu; část písní však můţeme směle řadit k autorským (více článek To nejlepší nakonec).
Vynikající atmosféru jen trochu kalila skutečnost, ţe se jednalo o rozlučkovou benefici – rozloučení
našich absolventů, na které jsme právem pyšní!
Mgr. Pavel Studený

Odpoledne v rytmu bubnů
Ve středu 22. ledna 2009 proběhl v kulturní místnosti výchovný koncert pana Lukáše Vídeňského,
hráče na indická tabla a další druhy bubnů. Svou hudební produkci zaměřil na seznámení s různými
druhy bubnů, s různými styly a takty, které jsme si mohli vytleskáváním a podupováním vyzkoušet.
Svou hru prokládal také vyprávěním o tom, jak se ke hře dostal, jak ji studoval přímo v Indii.
Seznámil nás také s odlišným přístupem k výuce a zajímavými záţitky z pobytů v Indii. Při druhém
koncertu s ním vystoupil i jeho anglický přítel Markos, který zapojit do hry i některé studenty
a svou bezprostředností a ţivelností je strhl ke skvělým výkonům.
Věra Kovaříková

To nejlepší nakonec
V pondělí dne 22. 6. 2009 se všichni studenti naší školy sešli v kulturní místnosti, aby zhlédli
poslední kulturní vystoupení našich letošních absolventů. A ţe bylo opravdu na co se dívat!
Celý program obsahoval zhruba 15 písní, kterými se Milan Pluhař, Eliška Belasová a Tereza
Řeháková úspěšně prezentovali v průběhu čtyřletého studia na různých kulturních akcích. Zdatně
jim sekundovala studentka prvního ročníku Alexandra Kaštovská, jeţ se mezi nimi rozhodně
neztratila.
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Repertoár byl opravdu pestrý - od rockových písní, přes lanškrounské Bulldocky, Nerez, Zuzanu
Navarovou, samostatně sloţené a cizojazyčně zpívané písně aţ po poslední song zařazený na přání
Elišky – Stín katedrál. Musím říct, ţe všichni aktéři programu byli naprosto úţasní a vydrţeli
v neskutečném tempu odehrát program dvakrát, coţ si zaslouţí poklonu. Také mě těší zájem
mladších spoluţáků, kteří si vzali inspiraci pro jejich případné budoucí vystoupení. Všem se akce
moc líbila a mně osobně o to víc, ţe jsem si s nimi naposledy mohla zazpívat! Tak snad někdy
příště při podobné příleţitosti, ovšem uţ s jinými osobnostmi.
Mgr. Martina Dolečková

Cesty za divadlem
V uplynulém školním roce se nám dařilo rozvíjet jednu milou tradici. Jiţ od prvních podzimních
týdnů jsem sledoval narůstající zájem o divadelní zájezdy. Vţdy mám radost ze zájmu studentů
a kantorů. Ještě víc mě těší, ţe se v dnešní sloţité době našlo dost rodičů, kteří umoţnili svým
dětem vycestovat za divadlem.
Na samém konci listopadu 2008 jsme s učiteli zavítali do předvánoční Prahy. Kromě romantických
procházek po vyzdobeném centru a takřka povinných předvánočních nákupů jsme se pobavili
u komedie Nejlepší kamarádky. Tuto nejúspěšnější slovenskou hru posledních let skvěle
realizovali Na Fidlovačce. Herci v čele s vynikající S. Pogodovou nám ve třech obrazech předvedli
vývoj dlouholetého přátelství mezi ţenami. Komické situace vycházející ze ţivota, rivalita mladých
ţen, soutěţení o muţskou přízeň i spojenectví ve chvílích milostných proher, situace plné trapasů
i dojemná vyznání – tomu všemu se diváci mohli smát, mohli také vše sledovat s údivem či
pochopením. Kaţdému však muselo být jasné, ţe vnímá v podstatě reálné situace. V této hořké
komedii si kaţdý mohl najít kousek sebe, snad také proto je hra tak úspěšná.
Počátkem prosince 2008 jsme se studenty poprvé navštívili brněnské Divadlo Polárka, kde jsme
obdivovali klasické nastudování dramatu Maryša. Příběh nešťastné lásky na mladé diváky
zapůsobil a odjíţděli nadšení. Osobně musím velmi ocenit dobře zvládnutou jevištní mluvu
a přirozeně působící nářeční repliky.
Návštěvu komorní Polárky jsme si zopakovali 5. 2. 2009. Tentokrát jsme vyjeli za další nestárnoucí
klasikou. Brněnští herci nás však mile překvapili, kdyţ Shakespearova Romea a Julii přenesli do
současného velkoměsta, které ovládají dva znepřátelené gangy. Adaptace byla obohacena o náročné
pohybové kreace (tance, slavná balkonová scéna apod.), souboje mezi Monteky a Kapulety v sobě
měly zakomponovány prvky bojového umění. Kromě češtiny průběţně a velmi přirozeně zaznívala
angličtina. Křehký nesmrtelný milostný příběh však zůstal zachován a opět dojímal, tak jako před
staletími.
Nezapomněli jsme však ani na osvědčený soubor Klicperova divadla. V dubnu 2009 jsme si
vychutnali další nestárnoucí hru. Tentokrát nám Hradečtí předvedli mistrnou adaptaci Čapkovy
Věci Makropulos. O předchozích hrách měli studenti povědomí, případně je znali. Příběh třistaleté
Emílie Marty byl pro všechny mladé návštěvníky příjemným šokem. V době genových manipulací
a narůstající průměrné délky ţivota dostává toto Čapkovo drama nový rozměr. Hra byla citlivě
zpracovaná. Některé pasáţe byly posunuty aţ k hororovému ţánru; nechyběla notná dávka černého
humoru a cynismu (chvíle, kdy hlavní hrdinka postupně odhaluje odvrácenou tvář věčného ţivota).
Otázka smyslu dlouhověkosti vyvolává emoce, různé názory na toto téma padaly mezi studenty
nejen ve foyer, ale i ve škole. Čapek by mohl být spokojen.
Mgr. Pavel Studený
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Pedagogický sbor ve Schwarzwaldu
Velkou tradicí na naší škole se staly zájezdy pedagogického sboru. Letos začátkem května jsme
zase zavítali do zahraničí, tentokrát do německého Schwarzwaldu. Poučeni z velmi špatných
průvodcovských sluţeb předchozího zájezdu jsem nenechala nic náhodě. Raději jsem vše zařídila
a provedla své kolegy po krásách pohoří Schwarzwaldu (Černého lesa) sama. Velkou oporu při
zájezdě pro mě přitom představoval můj manţel, který mně s některými organizátorskými
záleţitostmi velmi pomohl.

Pedagogický sbor před uzenářstvím Pfau

Po společně strávené noci v autobuse jsme nevyspalí absolvovali výrobu Schwarzwaldské šunky.
Uţ při výstupu z autobusu však všechny vůně z uzenářství velmi rychle vzpruţila. Velmi energický
pan Pfau nás pak provedl a zasvětil do tajů domácí výroby pravé šunky, která se velmi liší od
průmyslové produkce. Poté jsme všichni vyhladovělí ochutnávali různé masné výrobky a při
moţnosti nákupu jsme skoro zkoupili celé uzenářství. Rovněţ jsme se dozvěděli o místní třešňovici,
která se také přidává do vybraných uzenin. Abychom specialit neměli málo, zavítali jsme do výroby
kozích sýrů rodiny Tillových u jezera Schluchsee. Zde nám manţelé Tillovi umoţnili si
prohlédnout ekologické farmaření včetně zpracování biosýrů. Po ochutnávce vynikajících tvrdých
sýrů s různými příchutěmi bylin jsme neváhali s nákupem. Odpoledne nás čekala pěší túra
v soutěsce Wutach, kde jsme obdivovali kaňonovité údolí říčky Wutach s vápencovými skalami.
Musím všechny, kteří si zvolili delší trasu pochválit, protoţe túra byla opravdu svými převýšeními
i nepřízní počasí náročná. Všichni stateční (i kdyţ někteří se zvláštní chůzí) dorazili ve večerních
hodinách na ubytování do Blumbergu. Někteří neúnavní jedinci v tomto městečku ještě stihli
obdivovat parní vlak „Sauschwänzelbahn“.
Dobře odpočatí jsme druhý den vyrazili obdivovat vodopád Hangloch v Todtnau pod nejvyšší
horou Feldberg (1493 m. n. m.). Následoval výstup na nejvyšší horu ještě se zbytky sněhu. Při cestě
jsme míjeli památník kancléře Bismarcka a kochali se krásou jezera Feldsee. Musím podotknout, ţe
velkou oporou pro nás byl vţdy v krizových situacích pan řidič Mačát se svým kolegou, kteří pro
nás po sestupu měli připravené párky. Počasí se nám začínalo kazit, přesto jsme doufali, ţe
odpoledne objevíme geografy uznávané prameny Dunaje. A zase díky našim dobrým řidičům se to
podařilo! Ve večerních hodinách jsme navštívili univerzitní město Freiburg s tradičními kukačkami,
chrámem Münster a světoznámými potůčky Bächle. Abychom se připravili na druhou společnou
noc v autobuse, tak jsme zavítali do starých římských termálních lázní ve Freiburgu a potom uţ
jsme se v nočních hodinách obohaceni o nové záţitky mohli vydat zpět do naší vlasti.
Mgr. Martina Tomková

115

DÍVČÍ KLUB
Malé ohlédnutí za školním rokem se Sibylou
Uţ tomu bude rok, kdy se vám poprvé představil dívčí klub Sibyla třídy 2. C ze SZeŠ Lanškroun.
První akcí byla přednáška s drogovou tematikou. Studenti lanškrounských středních škol si
vyslechli přednášku Dr. Ivana Doudy, který zavítal na lanškrounský zámek z praţského Drop Inu.
Myslím, ţe přes všechny znalosti o návykových látkách, které mladí lidé dnes mají, jsme měli
příleţitost získat spoustu nových a zajímavých
informací.
Následovaly drobnější akce věnované především dětem
z mateřských škol. V den před svatým Mikulášem,
který je typický hemţením čertů a zvoněním zvonků, se
děvčata přistrojila za známou trojici Mikuláše, čerta
a anděla
a
navštívila
mateřské
školky
se
sladkou nadílkou pro děti. Způsobilo to nemálo
rozruchu, těm zlobivým trochu strachu, ale i radosti
z drobných sladkostí a dárků.

V předvánočním a velikonočním období klub Sibyla navodil tu správnou atmosféru a připravil
výstavku českých tradičních výrobků a dekorací. Studenti i veřejnost si tak mohli prohlédnout nejen

svícny, háčkované dekorace, vizovické pečivo, napečené perníčky, ale i nádherné perníkové
chaloupky, které vytvořily šikovné ruce našich děvčat i jejich maminek. Velikonoce pak byly
zastoupeny hlavně kraslicemi.

Nový rok Sibyla zahájila koncertem pro seniory, kdy
studenti 2. C na Tři krále navštívili pečovatelský dům
a přišli zazpívat babičkám a dědečkům několik
vánočních koled.

Na počátku března navštívila SZeŠ Lanškroun přerovská bigbeatová skupina Travellers
a představila studentům hudební pásmo Cesta kolem světa.
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Potom však studenty ze Sibyly čekalo náročné období
plné poměrně velkých a pořadatelsky náročných akcí.
První z nich byla recitační a pěvecká soutěţ v anglickém
i německém jazyce, která proběhla na lanškrounském
zámku. Tato soutěţ O lanškrounskou korunu byla
určena ţákům středních škol našeho regionu. Mohli
jsme slyšet a vidět velice pěkné výkony studentek
a studentů
jak z oblasti
pěvecké, tak
i recitační.
Za přítomnosti odborné poroty mohli být ti nejúspěšnější
díky grantu, který dívčí klub Sibyla získal z programu
EU Mládeţ v akci, náleţitě odměněni.

Na pozvání Sibyly v dubnu 2009 zavítal do Lanškrouna
kostelecký divadelní soubor Černí šviháci, který nám
předvedl osobitou úsměvnou inscenaci Svět podle
Kloboučka. Hra byla reţírována Josefem Tejklem
a napsána svérázným kosteleckým dramatikem,
známým pod pseudonymem Josef Klobouček. Tato hra
s osobitým kloboučkovským humorem se dotýkala
problémů lidí
na
okraji
společnosti a byla napsána s nadhledem a sarkastickým
humorem. Věříme, ţe skvělý výkon kosteleckých
ochotníků diváky nejen pobavil ale i srdečně rozesmál.

Ke konci letošního školního roku čekala Sibylu poslední velká akce pořádaná v rámci programu
Mládeţ v akci. Byla jí módní přehlídka. V následujících řádcích bych se k ní ráda vrátila a připojila
ještě několik svých dojmů, kterými bych chtěla zároveň poděkovat i všem zúčastněným.
Mgr. Radmila Janoušková
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AE Sibyla na mol(u)
Po velkých horečných přípravách nastal den D, den
očekávaný, ale i trochu obávaný. Módní přehlídka! A to
se vším všudy – krásným sportovním oblečením
z obchodu BeeBob, vizáţistkami zastupujícími firmu
Mary Kay a paní mistrovou se zručnými kadeřnicemi
1. ročníku SOŠ Lanškroun. Ve čtvrtek 4. června 2009,
po zahajovacím vystoupení skvělých maţoretek
Světlušek, se vám studentky a studenti klubu AE Sibyla
předvedli v celé své kráse. A ţe jim to slušelo!
Tato akce dokonale prověřila nejen organizátorské
schopnosti studentů 2. C SZeŠ Lanškroun, ale i jejich odvahu odloţit ostych a předvést své
modelingové umění. Celá přehlídka byla umocněna tanečními vystoupení skupin v daném stylu
přehlídky – break dance, street dance, scénický tanec.
O skvělý záţitek se tak přičinily soubory 2nd Wave crew,
Agony crew a Concrete safari z České Třebové, Juicy
a ZUŠ J. Pravečka z Lanškrouna. A jaká by to byla
přehlídka bez moderátorů? K úspěchu celé akce přispěli
dva, nám do této doby skrytí talenti. Kluci z 1. C nás
bavili svými pohotovými reakcemi na vzniklé situace
a především svým vtipem, který nás provázel po celý
průběh módní přehlídky.
Přes počáteční obavy, které mě před zahájením
vystoupení provázely, jsem byla velmi překvapena výsledkem celé akce. Studenti se projevili jako
zdatní organizátoři, bez přispění učitelů zvládli kromě jiného komunikaci se sponzory
i s hostujícími skupinami. Zajímavé bylo také sledovat jejich proměny v sebevědomé modelky
i modely. Touto cestou bych chtěla poděkovat za hezký záţitek nejen jim, ale i všem ostatním
vystupujícím, kteří celé akci dodali ten správný „šmrnc“. Velké poděkování patří také sponzorům
celé akce - firmě BeeBob Lanškroun za zapůjčení krásného sportovního oblečení, vizáţistkám
firmy Mary Kay za nalíčení modelek i modelů a v neposlední řadě studentkám SOŠ Lanškroun
a jejich paní učitelce za úţasné účesy.
V závěru tohoto příspěvku nesmím zapomenout na další
aktéry, kteří nám během konání všech akcí pomáhali na vţdy ochotné a vstřícné zaměstnance lanškrounského
zámku, odbornou porotu soutěţe O lanškrounskou
korunu a učitele SZeŠ Lanškroun - ať jiţ v roli diváků
či organizátorů. Díky patří i vedení školy za umoţnění
všech akcí a upravení rozvrhu dle aktuální potřeby.
A samozřejmě to hlavní – holky a kluci z 2. C, byli jste
skvělí!!!
Třídní učitelka Mgr. Radmila Janoušková

Všechny akce pořádané dívčím klubem Alter-Ego Sibyla při SZeŠ Lanškroun jsou podpořené z grantu
programu EU Mládeţ v akci. Evropská komise nenese odpovědnost za uvedené a vyuţité informace.
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Evropa mladýma očima
V souvislosti s českým předsednictvím EU a kampaně Evropa
mladýma očima realizovali studenti 2. C SZeŠ Lanškroun (známí pod
názvem AE Sibyla) projekt Kniha jako prostředek komunikace mezi
národy. V rámci této aktivity pro vás na lanškrounském zámku
připravili literární pásmo Posezení nad knihou. Dne 16. 6. 2009
v 19.00 jste měli příleţitost vyslechnout si úryvky z uměleckých děl
známých či méně známých evropských spisovatelů či získat
informace o jednotlivých
autorech
formou
studentských prezentací.
Závěrem tohoto setkání
byla beseda o knize vůbec
a jejím přínosu či našem
postoji k ní. Jaký dojem učinila tato akce na posluchače
se můţete dočíst v následujícím příspěvku paní Evy
Budzákové.
Za AE Sibyla SZeŠ Lanškroun Mgr. Radmila Janoušková

Moje literární dobrodružství
To takhle šestnáctého června poslouchám Listy Lanškrounska prostřednictvím našeho, tedy hlavně
manţelova, počítače a ejhle - pozvánka. A není stará, na dnes večer. Tedy oznamuji, ţe tam jdu.
A co mne čeká? Dole u baru skupinka studentů s učiteli, nabídka nápojů gratis a - kromě nás
momentálně přítomných ţádná veřejnost!
Usedám, upíjím kávu, čekám, co bude. A je: Dva hoši,
kteří se ujali role konferenciérů, tedy, moderněji řečeno,
moderátorů, uvádějí svoje spoluţačky. A ty provozují to,
co uţ skoro nikdo neumíme, čtou nahlas.
Ukázky z kníţek současných i starších evropských
autorů. Je smutno při vyprávění jedné dánské dívky
o jejím ţivotě s mentální anorexií i české narkomanky.
Cítím tu tíhu, která leţí před současnými spisovateli, ať
uţ jsou odkudkoli.
A nechybí ani klasici více ţánrů, dle příjmení jistě poznáte kterých: Jules Verne, Honore de Balzac.
G. K. Chesterton, Emili Bronteová, James Heriot.
A pro odlehčení zní i hudba. Dvě dívky s kytarami hrají písničku dávné skupiny Nerez,
v temperamentní poloze plně zazní čisté mladé hlasy; v další skladbě Ţbluňk se naplno rozezní
jejich nástroje, poslední song je v angličtině.
Ale těší mne to čtení nahlas. V dětství jsem byla odkázána, kromě kníţek v bodech, i na poslech
tímto způsobem. A protoţe je na programu, i v Listech uvedeno, debata o kníţkách, hlásím se já,
nejstarší účastnice. Zmiňuji způsoby, jakými se dostáváme ke kníţkám, ale tomu, nechtějíc teď
zdrţovat, věnuji v Listech samostatný článek. Navíc ukazuji svazek, naprosto bezbariérový, vydaný
v Olomouci. Je zde poezie šesti autorů se zrakovým postiţením. Vytištěno běţnými bodovým
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písmem, přiloţen kompakt, nahraný olomouckými herci. A cítím zájem posluchačů, studentů
2. ročníku SZeŠ.
Nemohu ovšem zůstat jen u toho, jak jsem si hezky zaposlouchala, ale i nějaký ten konkrétní údaj.
Na půdě českého předsednictví EU vznikl program Mladýma očima, v rámci něho tedy toto čtení
z tvorby současných i klasických evropských autorů, v Listech nabídnutý spoluobčanům!
Projekt byl pod-podpořen i ministerstvem školství, tedy uţ vím, komu jsem vděčna za dobrou
kávičku! K pořádajícím patří i Klub Sibyla a dovídám se, ţe děvčata uţ mají čtenářskou praxi,
získaly ji u dětí z mateřské školy. A věřme, ţe budou mít v ţivotě komu číst!
Dospělým čtenářům je asi těţké zdůrazňovat, ţe někde měli být. Víme, jak to je s časem. Podobně,
před vysvědčením, jsou na tom i studenti. Ale přece: Asi je dobré občas si všimnout pozvánek
v Listech. Třeba by vás obsah nabízeného mohl obohatit a potěšit jako mne, kdyţ jsem mohla vidět,
aspoň na chvíli, svět „mladýma očima.“
A omlouvám se, ţe jsem nejmenovala odváţné aktéry dění. Laskavý čtenář jistě není zvědav na
sloupec jmen, navíc není dobré někoho vyzvednout a jiného vynechat, ale třeba se s nimi, na
nějakém příštím programu, setkáte. V kaţdém případě, více nebo méně, museli zdolávat
všudypřítomnou trému, o to více je oceňuji! Jen bych všeobecně vytkla občasnou absenci
srozumitelnosti! Je dobré vědět, ţe nás někdo poslouchá! Kromě moderátorů děkuji za potřebné
informace paním učitelkám Dolečkové a Janouškové.
S přáním „Čtěme si nahlas“ se loučí Eva Budzáková.
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SOUTĚŢE
Za rébusy do Vysokého Mýta
V pátek 27. 2. 2009 se na vysokomýtském gymnáziu uskutečnil jiţ třetí ročník Regionálního
přeboru škol v SUDOKU. Ze skvělé organizace akce bylo patrné, ţe má tento sport na tamním
gymnáziu dlouholetou velkou podporu z řad kantorů i studentů. Milovníci logického rébusu přijeli
ze základních škol, gymnázií a středních škol ze širokého okolí (Holice, Chrudim, Vysoké Mýto,
Česká Třebová, Jevíčko). Mezi více neţ sedmdesáti účastníky se neztratily ani studentky 2. C SZeŠ
Lanškroun, které skvěle předvedly rychlost svého logického myšlení a mile nás překvapily svými
vynikajícími výsledky a umístěním. Ve své kategorii dosáhla na skvělé druhé místo Šárka
Kvapilová, třetí příčku bezpečně ovládla Lenka Hrdinová. Radost jsme měli také z výkonu
Michaely Komínkové.
Za učitelský sbor blahopřeje Mgr. Pavel Studený

Biologické soutěţe 2008/2009
Biologická olympiáda
Biologická olympiáda byla letos vyhlášena na téma: Smrt jako součást ţivota. Na první pohled
morbidní, moţná aţ překvapivé téma se ukázalo jako mimořádně zajímavé a pro studenty lákavé,
neboť jak se ukázalo, odumřelé buňky a neţivé tkáně jsou přirozenou a důleţitou součástí většiny
ţivých organismů a smrt je tedy skutečnou součástí ţivota. Pro školní kolo jsem připravil
olympiádu v kategorii B, která zahrnuje 1. a 2. ročníky gymnázií a středních odborných škol.
Školního kola se dne 25. února 2009 zúčastnilo 9 studentů 1. a 2. ročníků.
Soutěţ měla celkem čtyři části: dvě praktické úlohy, poznávačku organismů a znalostní test.
Protoţe okresní kolo nebylo vypsané, do krajského kola postoupili Tibor Uhlíř – 2. A a Anna
Špacírová – 1. A. Podle výsledků školního kola patřili umístěním na posledních dvou místech 29
členné skupiny soutěţících, postupujících do krajského kola, k vysloveným outsiderům. Nicméně
konečné výsledky byly velmi překvapivé. Anička skončila v konkurenci těch nejlepších gymnazistů
kraje na pěkném osmnáctém místě a Tibor byl dokonce 14.
Ekologická olympiáda
V typickém předjaří, ve dnech 13. – 14. března 2009 jsem se s trojicí dívek zúčastnil této
dvoudenní, poněkud netradiční soutěţe uspořádané pro studenty středních škol.
Tyrolský srub v lesích u města Slatiňany zněl velmi honosně, ale jak se později ukázalo, jednalo se
o dosti promrzlou, od města dobrou hodinu sviţné chůze vzdálenou, budovu v lese, ke které se dá
dojít pouze pěšky. Budova slouţí jako letní sídlo skautů, a tak nás na začátku března přivítala
teplotou cca 5°C. Kamna spolu s mnoţstvím dřeva vyřešily chlad a okolní příroda pak poslouţila
k pokrytí všem ostatních potřeb. Nicméně přes sparťanské podmínky byl zajištěn zajímavý
a náročný program, který se skládal: ze dvou testů, jedné poznávačky (rostlin, hub, ţivočichů
a minerálů) a jedné samostatně připravené prezentace – téma Přírodní katastrofa – červnová
vichřice.
Z celkem osmi týmů skončili studentky SZeŠ na osmém místě. Přes zdánlivý neúspěch v celkovém
hodnocení soutěţe je důleţité říci, ţe v některých disciplínách děvčata uspěla. Zkušenosti i rozsah
nově nabytých znalostí je tím hlavním, proč má smysl se do podobných aktivit zapojit. Soutěţe se
účastnili: 1. A Anna Špacírová a Michaela Zemánková, 2. B Jiřina Puskajlerová.
(Soutěţ pořádali MOP ČSOP, Junák Slatiňany, SCHKO Ţelezné hory a Lesy ČR, a.s.)
Mgr. František Teichmann
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Soutěţ v jízdě zručnosti s traktorem a přívěsem
Pro ţáky zemědělských škol ČR se jízdy zručnosti s traktorem a přívěsem konají v pěti oblastech.
Přestoţe máme blíţe do Hlušic u Nového Bydţova nebo
do Světlé nad Sázavou, vybrali jsme si
severomoravskou oblast, pro kterou soutěţ uspořádala
Střední škola automobilní, mechanizace a podnikání
v Krnově. V předchozích soutěţích jsme získali
zkušenost, ţe rozhodčí v této oblasti postupují
objektivně a domácím soutěţícím „nedarují“ ţádný bod
navíc. Proto se také vítězové z této oblasti kaţdoročně
umisťují na předních místech v celostátním klání.
Borci sledují výklad

Soutěţní trať po zkušenostech z roku 2007 pořadatelé

postavili v areálu nedaleké Zemědělské společnosti
Úvalno na ploše, která slouţí jako odstavné místo pro
zemědělskou techniku a která byla nerovná a svaţitá.
Podobné podmínky se vyskytují ve skutečných
zemědělských podnicích. Při obhlídce trati jsme zjistili,
ţe je sestavená s vysokou náročností na precizní
ovládání traktoru, ţe bude sice pomalá ale o to
sloţitější a ţe na ní nikdo netrénoval.
Do severomoravského kola se přihlásilo 18 soutěţících
včetně Poláků, ale nakonec se jich dostavilo jen 14.

Rampa bude problém

Proti předchozím letům směla škola nasadit jen dva
soutěţící, takţe jsem musel z našich tří borců určit
jednoho, který pojede mimo soutěţ. Rozhodl jsem, ţe
soutěţ pojedou ţáci 4. ročníku Martin Skácel a Ondřej
Němec a ţe třeťák Miroslav Seidlman pojede jen mimo
soutěţ. Martin si vylosoval číslo 6 a Ondřej číslo 13.
Před Martin uţ jeden soutěţící zajel pěknou jízdu a on
ve snaze být lepší hned na druhé disciplíně, nájezd
k rampě získal tři trestné minuty, znervózněl a při
závěrečném couvání k nim přidal další tři. Ondra
poznal, ţe nemá smysl spěchat, v garáţi si sice vedl
velmi dobře, ale pár trestných bodů z předchozích disciplín ho ze 4 postupových míst odsunulo na
šestou pozici.
Míra si v couvání vedl velmi dobře

Po ukončení oficiálních soutěţních jízd si trať mohli
vyzkoušet i náhradníci a učitelé. Miroslav Seidlman nám
předvedl precizní, čistou a neuspěchanou jízdu a
s dosaţeným časem a získanými trestnými body by se
určitě dostal mezi 4 postupující do celostátní soutěţe.
Otázkou je, jestli by jel tak klidně a čistě i v pravém
soutěţním stresu. Rozhodně naší škole v něm vyrůstá
moţný úspěšný budoucí reprezentant, který si uţ
vyzkoušel originální soutěţní trať. Cestou domů byli
hoši zklamáni, ţe po předchozích úspěších Davida
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Ondra si hlídá propozice

Weinhauera ani jeden nepostoupil do celostátního klání,
a jaksi si neuvědomovali, ţe svým umístěním i tak dobře
reprezentovali naši školu. Mohu potvrdit, jelikoţ jsem si
trať také vyzkoušel, ţe bych se umístil tak na
předposledním místě, protoţe jsem pokazil vše, co se
dalo, pouze bych nebyl diskvalifikován.
Tak jak dopadneme?

Dne 20. dubna 2009
Ing. Jan Račanský

Matematické soutěţe
V březnu 2009 se naši studenti zúčastnili 27. ročníku regionální matematické soutěţe studentů SOŠ,
SOU a SPŠ v Ústí nad Orlicí. V nemalé konkurenci středních odborných škol obsadili studenti
Michala Zemánková (studentka 1. A) 3. místo a Michal Kokeš (student 1. A) 20. místo
z 52 soutěţících v kategorii S1, Šárka Kvapilová (studentka 2. C) 9. místo a Alexandra
Dospivová (studentka 2. A) 24. místo z 51 soutěţících v kategorii S2, Monika Dušková (studentka
4. C) 12. místo a Lenka Mnichová (studentka 4. C) 34. místo z 38 soutěţících v kategorii S4.
Další soutěţ, tentokrát 17. ročník celostátního kola matematické soutěţe ţáků SOŠ, ISŠ, SOU
a OU, proběhl tentokrát také v březnu. Soutěţící ze středních odborných škol prověřovali své
vědomosti a logické myšlení ve vybraných soutěţních střediscích. Všichni studenti, kteří
reprezentovali naši školu, se ve velké celostátní konkurenci umístili na pěkných místech. Michal
Kokeš (student 1. A) na 54. místě z 381 soutěţících, Alexandra Dospivová (studentka 2. A) na
48. místě z 354 soutěţících, Lenka Mnichová (studentka 4. C) na 89. místě a Monika Dušková
(studentka 4. C) na 91. místě z 304 soutěţících.
Blahopřeji studentům k vynikajícím výsledkům a doufám, ţe se budou i nadále věnovat matematice
nad rámec studijních povinností.
Mgr. Lenka Tejklová

Mládí 2008
Ve čtvrtek 27. 11. 2008 jsme se spolu s několika studenty vypravili do Ústí nad Orlicí, kde se
kaţdoročně koná přehlídka mladých umělců Mládí, tentokrát s dovětkem 2008.
Měli jsme zastoupení hned v několika oborech: hudebním, výtvarném a fotografickém. Jediné, co
nás mrzelo, bylo to, ţe jsme nenašli dobrovolníka na recitaci. Snad příště! V hudebním oboru byli
studenti hodnoceni velice kladně. Porotkyně ocenily zvláště souhru, zpěv bez pouţití mikrofonu
a vlastní hudební doprovod. Také fotografie je velice zaujaly, pouze doporučily další postup při
sebezdokonalování se. Ohlas vzbudila i převáţná část výtvarných děl. Celkový dojem z této
přehlídky máme velmi kladný, je toho zde k vidění opravdu hodně, třeba beat box, imitace známých
osobností a jiné.
Velké díky patří našim studentským umělcům: Elišce Belasové, Milanu Pluhařovi, Tereze
Řehákové, Alexandře Kaštovské (série hudebních vystoupení), Kateřině Ţmolové, Berenice
Koubské, Nadě Šindelářové, Veronice Šablaturové, Anně Jankové, Editě Kösslerové (kresby
a fotografie). Tito mladí lidé potvrzují fakt, ţe se mezi studenty objevuje spoustu šikovných
a talentovaných osobností. Je však důleţité, aby dostali příleţitost. Tato šance určitě přijde
s podzimními týdny nového školního roku.
Mgr. Pavel Studený, Mgr. Martina Dolečková
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Němčina nás baví
Středa 10. 12. 2008 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.

Ústní část kategorie B

Pořadatelkou tohoto klání je jiţ čtvrtým rokem SZeŠ
v Lanškrouně. Soutěţ 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 soutěţí SOŠ Šumperk, v tomto roce se
přihlásily i další školy - PSŠ Letohrad, SZŠ Svitavy
a SPedŠ Litomyšl. Nejvzdálenějším účastníkem byla
SZeŠ ze slovenského Keţmaroku.
Soutěţící absolvovali poslechovou část, poté prokázali
porozumění písemným testem a předvedli své
gramatické znalosti. Dle počtu dosaţených bodů ti
nejlepší z nich postoupili do druhého kola soutěţe, kde
samostatně hovořili a konverzovali s porotou.

Ústní část konverzační soutěţe kategorie A

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 soutěţe a v neposlední řadě Pardubickému
kraji za poskytnutí grantu. Finanční prostředky byly
pouţity na ceny pro vítěze a na přípravu materiálů.
Den naplněný němčinou rychle uběhl, ti nejlepší byli
oceněni, blahopřejeme nejen jim. Uznání si zaslouţí
kaţdý účastník. Těšíme se na setkání v roce 2009!
Předávání diplomů

Výsledky konverzační soutěže v německém jazyce 10.12. 2008
2008/2009
Střední odborné školy:
1. Střední průmyslová škola a Střední průmyslové učiliště Lanškroun
2. Střední odborná škola Gustava Habrmana Česká Třebová
3. Střední zemědělská škola Lanškroun
4. Střední odborná škola Šumperk
5. Střední pedagogická škola Litomyšl
6. Střední odborná škola Choceň
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7. Střední zemědělská škola Keţmarok
8. Průmyslová střední škola Letohrad
Kategorie B/ 1. a 2. ročníky
1. místo

Koki Bohuslav

SOŠ Choceň

2. místo

Hnátnická Radka

SOŠ Šumperk

3. místo

Houdek Filip

SZeŠ Lanškroun

4. místo

Kunst Michal

VDA a SOŠ Česká Třebová

5. místo

Lešetinská Stanislava

SZeŠ Keţmarok

6. místo

Hrnčířová Lenka

SOŠ Lanškroun

7. místo

Beran Bohuslav

SZeŠ Lanškroun

8. místo

Závacký Milan

SZeŠ Keţmarok

9. místo

Zámečník Lukáš

SZeŠ Lanškroun

10. místo

Zábranská Lenka

SPgŠ Litomyšl

Kategorie A/ 3. a 4. ročníky
1. místo

Boháčová Kateřina

SPgŠ Litomyšl

2. místo

Kurejová Adéla

SZeŠ Lanškroun

3. místo

Ţáková Lada

SPgŠ Litomyšl

4. místo

Neškudlová Radka

PSŠ Letohrad

5. místo

Fujašová Michaela

SOŠ Šumperk

6. místo

Luxová Anna

PSŠ Letohrad

7. místo

Maleňák Michal

SZeŠ Lanškroun

8. místo

Lešetinský Lukáš

SZeŠ Keţmarok

9. místo

Šmíd Jan

SPŠ a SOU Lanškroun

10. místo

Jandová Dana

SPŠ a SOU Lanškroun
Mgr. Drahuše Tkačíková, Mgr. Martina Tomková

O trychtýř Christiana Morgensterna
Ve středu 1. dubna 2009 jsme se zúčastnili německé soutěţe O trychtýř Christiana Morgensterna,
která se konala v Pardubicích. Soutěţilo se v kategoriích jednotlivců a skupin v německé recitaci
a zpěvu. Kaţdým rokem vyhlašuje Goethe – centrum Pardubice téma, podle kterého se určí daný
výběr písně nebo básně. Pro letošní rok to bylo Učení a vše kolem něho.
Nebylo lehké vybrat píseň i báseň na dané téma, která by byla v německém jazyce a navíc splňovala
podmínky soutěţe. Soutěţili jsme v kategorii pěvecké za skvělého doprovodu na elektrickou kytaru
a velké opory ve zpěvu Milana Pluhaře, kterého doprovázely svým zpěvem Tereza Řeháková
a Eliška Belasová. Vybrali si píseň Du träumst od německé rockové skupiny Oomph. V kategorii
recitační se zúčastnili Veronika Hejcmanová se svojí básní Die Schule od Kurta Tucholského
a Filip Houdek s výňatkem z románu Předčítač od Berharda Schlinka.
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Celá soutěţ probíhala velmi dobře, atmosféra byla příjemná a všichni soutěţící předvedli skvělé
výkony. A přesto jsme byli nesmírně zklamaní z hodnocení poroty. Naši zpěváci získali sice
zvláštní ocenění poroty, protoţe ve své kategorii byli jediní a předpojatost poroty se zde nemohla
projevit. Ale bohuţel naši recitátoři byli poškozeni a právem by jim patřilo lepší umístnění.
Veronika Hejcmanová se umístila na třetí pozici a za ní Filip Houdek. Po tomto výsledku a velkém
selhání poroty opravdu velmi váháme, jestli se i nadále budeme účastnit této soutěţe.
Mgr. Martina Tomková

Krajské kolo chemické olympiády
Dne 4. 4. 2009 se zúčastnila studentka 2. A, Alexandra Dospivová, krajského kola chemické
olympiády, kterou pořádala Univerzita Hradec Králové. Soutěţící absolvovali více neţ hodinový
teoretický test a přibliţně dvouhodinovou praktickou část. Pardubický kraj byl zastoupen
devatenácti soutěţícími. Alexandra Dospivová se v silné konkurenci studentů gymnázií
a chemických průmyslových škol zařadila mezi úspěšné řešitele. Zvláště v praktické, laboratorní
části získala 33 z celkových 40 moţných bodů.
Děkuji Alexandře za vzornou reprezentaci naší školy a za poctivou přípravu na tuto náročnou
olympiádu.
Ing. Milena Bártová
Sportovní aktivity na škole
Ve školním roce 2008/2009 na škole fungovaly tři zájmové sportovní krouţky - a to krouţek
košíkové, odbíjené a florbalu. Přes počáteční zájem se počet studentů, kteří tyto krouţky
navštěvovali, postupně sniţoval. Od poloviny školního roku se pak zbývající zaměřili především na
krouţek florbalu, moţná i z důvodu dovybavení sadou dvanácti kvalitních florbalových holí, které
škola letos zakoupila. Zajímavostí je, ţe většinu ze sportujících studentů tvořily dívky. Ty se také
letos poprvé zúčastnily okresního kola středoškolských sportovních her ve florbale a obsadily hned
napoprvé pěkné třetí místo.
Spíše neţ organizovanou sportovní činnost studenti vyuţívali v tomto školním roce moţnost
individuálního sportování v areálu školy. K dispozici měli posilovnu, venkovní hřiště, kde se hlavně
v odpoledních hodinách věnovali tenisu, a tělocvičnu, která slouţila především volejbalistům.
Jako kaţdoročně, tak i letos, se studenti v rámci Asociace školních sportovních klubů zúčastnili
oblastních a okresních soutěţí ve volejbale, florbale a sálové kopané. Zatímco v dívčích kategoriích
se nám poměrně dařilo (děvčata přivezla řadu medailí), chlapci jiţ několik let na nejlepší školní
týmy okresu nestačí. Hlavním důvodem je velmi malý počet aktivních sportovců v našich řadách.
Většina ostatních škol má ve svém středu výkonnostní sportovce, kteří se dotyčným sportům věnují
pravidelně v rámci svých oddílů. Při středoškolských kláních pak výrazně přehrávají druţstva
sloţená pouze ze studentů, kteří se těmto sportům věnují jen nárazově a na školní úrovni.
Specifikem naší školy je jezdecký sport, kterému se řada chlapců, ale i dívek, věnuje ve svém
volném čase a na jiné sportovní aktivity jiţ nemají čas ani energii. Také velká vzdálenost domova
mládeţe od školy je pro spoustu z nich důvodem, proč nechodí na krouţky pravidelně.
Podmínky pro sport ve škole jsou velmi dobré, je jen škoda, ţe tyto moţnosti nevyuţívají studenti
více. Bohuţel, je jiţ mnoho let obecným trendem, ţe pohybové aktivity nejsou u mnoha
dospívajících, i přes jejich nesporný zdravotní efekt, zrovna populární.
I v příštím školním roce se budeme snaţit podporovat sportovní aktivity studentů na škole s nadějí,
ţe se připojí další a sport se stane součástí jejich ţivotního stylu.
Mgr. Pavel Dvořáček
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Odbíjená dívek
V pátek 27. 3. 2009 jsme se zúčastnily okresního kola v odbíjené dívek, které se konalo na
ţambereckém gymnáziu. Na turnaj přijela změřit své síly čtyři nejlepší druţstva okresu – naše
děvčata, Gymnázium Lanškroun, Gymnázium Ţamberk a Gymnázium Choceň. Po velkých bojích
jsme se umístily na krásném 2. místě.
Naši školu reprezentovaly tyto studentky: Barbora Jirásková, Tereza Šebrlová, Zuzana Burešová,
Veronika Zachařová, Michaela Komínková, Barbora Chládková.
Za učitelský sbor blahopřeje Mgr. Lenka Chrobáková
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CHARITATIVNÍ ČINNOST
Český den proti rakovině
(13. Květinový den)

13. května 2009 rozkvetly opět v ulicích Lanškrouna díky studentkám zemědělské školy květy
měsíčku lékařského.
Tak jako kaţdý rok, vydalo se i letos mezi občany i návštěvníky města celkem devět dvojic
studentek naší školy, aby je vyzvaly k příspěvku na boj proti této zákeřné chorobě. Mottem
letošního ročníku byl kolorektální karcinom, jeho primární a sekundární prevence. Na rakovinu
konečníku a tlustého střeva ročně v naší republice onemocní na 8 000 osob a přes polovinu jich
umírá. Zdravotní pojišťovny platí lidem nad 50 let test na vyšetření přítomnosti krve ve stolici, ale
tuto moţnost zatím vyuţívá jen kaţdý čtvrtý občan. Měli bychom mít na paměti, ţe rakovina
odhalená v časném stadiu vzniku je léčitelná a u kolorektálního karcinomu to platí obzvláště.
Nejúspěšnější byla dvojice děvčat z 1. C – Aneta Piterková a Kateřina Jelínková, které vybraly
4. 354,-Kč.
Celková částka je pak 31 627 Kč!
Všem děvčatům děkujeme!
Věra Kovaříková
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ODBORNÉ EXKURZE A SEMINÁŘE
Ekologický seminář
Během dubna 2009 se studenti druhých ročníků účastnili ekologického semináře zaměřeného na
praktické seznámení s lesním hospodářstvím. Plán byl následovný: Studenti se budou zasázením
cca 6000 stromků podílet na revitalizaci lesního porostu u Třebovic zničeného při loňské červnové
vichřici a za vydělané peníze pojedou do některé z oblíbených CHKO. Součástí práce bude také
přednáška revírníka Ing. Papíka o zalesňování a místních porostech. Les jiţ byl před naším
příchodem vyčištěn od popadaných stromů a dřevo odvezeno. Větve a zbytky dřeva byly rozdrceny
a tvořily několikacentimetrovou vrstvu mulčovacího materiálu. Do toho nastoupili studenti
s motykami a sázeli smrky.
Do práce se zapojila většina studentů, byť s odlišným nasazením. Na stromcích všechny třídy
strávily tři dny s tím, ţe jeden den byl dobrovolný a jako alternativa se nabízelo zapojení do jarního
úklidu města v okolí školy v rámci Dne Země. Práce v lese se díky mnoţství dřevní drti a velmi
tvrdé zemině ukázala jako značně namáhavá. To nesmělo ovlivnit kvalitu, ale bohuţel to ovlivnilo
rychlost. Výsledek pak byl takový, ţe studentům po zaplacení nákladů na dopravu zbylo příliš
málo, neţ aby se podařilo dát dohromady sumu nutnou na zaplacení exkurze do CHKO. Díky
moţnostem čerpat určité příspěvky na odborné exkurse ze školy se však nakonec řešení našlo
a cesta do Adršpachu se koncem června uskutečnila.
Zbývající časový prostor pro odborný ekologický seminář nabyl podoby terénního cvičení, při
kterém studenti museli ve skupinách projít cca 18 kilometrový úsek, který částečně vedl po naučné
stezce Lanškrounské rybníky. Cestou si museli studenti poradit nejen s orientací na mapě
a kartografií, ale čekala je také poznávačka přírodnin a geologická historie lanškrounské kotliny.
Seminář byl zároveň pojat jako orientační závod na 11 km. Nejúspěšnější a nejrychlejší druţstvo se
radovalo z pizzy.
Mgr. František Teichmann

Adršpach
Cesta do CHKO Broumovsko se uskutečnila 22. června 2009. Úderem osmé, kdy autobus odjíţděl
z Lanškrouna, se spustil déšť a s menšími přestávkami nám byl věrný i po většinu dne. Exkurze se
však zúčastnila „zdravá jádra“ tříd 2. A a 2. B, takţe vše probíhalo v pohodové atmosféře. Náš cíl
projít skalní okruh v Adršpachu a dojít Vlčí roklí do Teplic nad Metují byl uskutečněn i přes pršení.
Skalní města v této oblasti patří mezi světové unikáty, coţ ocenili především ti, kdo zde byli
poprvé.
Mohutné skalní útvary, pozůstatky po druhohorním moři nebylo to jediné, co mohli studenti
a studentky obdivovat. Plavba na loďce, vodopády ani pstruzi v Metuji nezklamali a útulná
restaurace v Teplicích uţ vůbec ne.
Mgr. František Teichmann
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ODBORNÉ KURZY 3. ROČNÍKŮ

Výběry plemenných býků v Osíku, odborná exkurze 3. ročníků
4. května 2009 studenti 3. ročníků absolvovali odbornou exkurzi do odchovny plemenných býků
v Osíku u Litomyšle, kde probíhaly výběry a následná draţba plemenných býků. Počasí nám přálo,
a tak za svitu sluníčka studenti sledovali hodnocení 40 potencionálních plemenných býků plemene
Limousine, Masný simentál, Piemontese a Belgické modrobílé. Následovalo vyhlášení nejlepšího
býka a draţba všech vybraných býků.
Studenti si tak rozšířili nejen znalosti z posuzování exteriérových vlastností, ale také mohli zjistit,
v jakých cenových relacích se plemenní býci pohybují.
Ing. Miluše Klíţová, Ing. Rudolf Rabas

Studenti 3. ročníků sledující výběry plemenných býků

Zástupce plemene Belgické modrobílé
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Směr – zemědělský provoz
Součástí učebních osnov pro 3. ročníky je tzv. odborný kurz, který letos proběhl ve dnech
18. - 22. května. Studenti mají moţnost získat nové poznatky od externích odborníků nebo mohou
na vlastní oči posoudit, zda opravdu teoretické znalosti odpovídají těm praktickým.
Hned v úvodu bych jménem školy ráda poděkovala Agrovenkovu o. p. s., která finančně zajistila
celou akci a studentům tak bylo umoţněno navštívit řadu různých podnikatelských subjektů
souvisejících se zemědělstvím.
Malá skupinka studentů zemědělského provozu 18. května vyrazila s Ing. Račanským do
společnosti Klas Nekoř a.s. a poté do firmy Marek v Helvíkovicích, kde si prohlédli moderní
zemědělskou techniku. Následovala ZAS Bystřec a farma pana Vaníčka také v Bystřeci; zde
studenti mohli srovnat zemědělskou velkovýrobu s malovýrobou.
V úterý 19. května exkurze pokračovaly výjezdy do mlékárny Choceň a do výrobny krmných směsí
v Běstovicích. V odpoledních hodinách studenti viděli práci dojícího robota na farmě Řetová, která
patří k ZD Sloupnice. Poté následovala prohlídka farmy pana Staňka ve Svatém Jiřím.
Další den byl zasvěcen ZOD Ţichlínek, kdy se pod vedením Ing. Rabase studenti zajímali zejména
o kruhovou dojírnu a mechanizační dílny. Odpoledne jsme skončili návštěvou sušičky na obilí
v Damníkově.
Ve čtvrtek 21. května, jak se jiţ stalo tradicí, proběhl na školním statku embryotransfer u dojnic,
pod vedením Ing. Hrušky z firmy Bovet a. s.
Odborný kurz byl ukončen exkurzí do VAÚ Ţichlínek a odbornou přednáškou MVDr. Vindušky,
který má na starosti chov prasat na farmě v Sázavě náleţící pod ZOD Ţichlínek.
Děkuji zde všem, kteří se i přes svoji velkou pracovní vytíţenost na odborném kurzu podíleli. Velký
dík patří také těm, kteří otevřeli brány svých hospodářství a podniků, a tak dovolili studentům
nahlédnout do světa zemědělského podnikání. Ještě jednou děkuji také společnosti Agrovenkov.
Ing. Miluše Klíţová

Směr – chov koní a jezdectví
Jiţ popáté byl naší školou organizován odborný kurz třetích ročníků oboru Agropodnikání. Termín
letošního kurzu byl stanoven na týden od 18. aţ 22. května 2009. Kaţdoroční náplní odborného
kurzu bývají přednášky a besedy s významnými odborníky, dále exkurze do vybraných
chovatelských zařízení.
Studenti se zaměřením na chov koní a jezdectví zahájili kurz tradiční odbornou exkurzí do Pardubic
a nejbliţšího okolí. V dopoledních hodinách jim byla nejprve předvedena příslušníky městské jízdní
policie úţasná ukázka speciálního výcviku kladrubských koní. Následovala prohlídka pardubické
veterinární kliniky včetně operačních sálů a biochemické laboratoře. V Pardubicích si pak ještě
mohli studenti projít dostihové závodiště. Za doprovodu a odborného výkladu paní Magdalény
Hromádkové jim byly ukázány stáje, tribuny, některé skoky pro soutěţe všestrannosti a především
dostihová dráha, včetně nejslavnější překáţky Velké Pardubické Taxisu. Na závěr byla připravena
návštěva Equinního reprodukčního centra (ERC) v Mněticích, které se neustále rozrůstá
a modernizuje. Studenti se zde seznámili se základními biotechnologickými metodami pouţívanými
při reprodukci koní, např. s inseminací čerstvým resp. zchlazeným a také mraţeným spermatem,
dále pak s moţnostmi embryotransferu u koní. Viděli zde hřebce vyuţívané k inseminaci, klisny
s hříbaty – potomky těchto hřebců, mladé koně ve výcviku. Určitě všechny zaujala moderní
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a prakticky řešená víceúčelová hala, ve které je umístěna jízdárna, ovál na pohybování koní ve
volnosti, kolotoč a velký počet boxů pro ustájení koní.
Při výběru témat zvítězila především ta osvědčená jiţ z let minulých. Hlavními pilíři pořádaného
odborného kurzu jsou pánové Kysilka a MVDr. Hyksa. Oba zde jiţ 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 moţnost vidět velké mnoţství různých druhů podkov pouţívaných dnes
i v minulosti (kovové, plastové, pro dostihové, sportovní a taţné koně, pro klusáky, podkovy pro
ortopedické účely), samozřejmě i další pomůcky potřebné při práci podkováře. Výklad byl průběţně
doprovázen praktickou ukázkou korektury kopyt, podkováním sportovních koní a ortopedickým
podkováním. Souběţně 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 ŠS, kteří se potýkají s problémy pohybového aparátu. Na základě výsledků pouţitých
vyšetřovacích metod byly stanoveny moţné příčiny vzniku onemocnění a vhodný způsob následné
terapie.
Středeční dopoledne bylo věnováno westernovému jeţdění. V jezdecké hale školy studenti zhlédli
ukázku paní Kněţourové z Ostrova, která se zde představila se svým plemenným hřebcem Bne
Cool Junior plemene Quarter-horse. Po této ukázce měla následovat přednáška paní Marty
Novákové o distančním jeţdění. Bohuţel musela být zrušena z rodinných důvodů přednášející. Jako
náhradní program byl přehrán výukový videofilm Svět koní 1. a 2. díl.
Časově náročný, ale odborně velice zajímavý program čekal studenty ve čtvrtek. Připraveny byly
dvě témata: Embryotransfer v chovu skotu určený pro všechny studenty oboru Agropodnikání.
„Koňaře“ čekala Etologie koní. Ing. D. Hruška ze společnosti Bovet připravil jiţ poněkolikáté
naprosto dokonalou přednášku o přenosu embryí a na samicích školního statku jej prakticky
provedl. Ing. J. Víchová – Bartošová, Ph. D. z VÚŢV Uhříněves seznámila studenty
s problematikou Etologie koní a jejího praktického vyuţití v chovech koní. Toto téma patří vţdy
mezi velice oblíbené, protoţe znalost chování koní a jeho příčin můţe významně zvýšit bezpečnou
manipulaci s koňmi, pomáhat při dodrţování zásad welfare, tzv. pohody zvířat, apod.
Na poslední den odborného kurzu byly naplánovány dvě přednášky. První z nich doplněná
počítačovou prezentací se věnovala otázce genových rezerv hospodářských zvířat. Ing. Martina
Kosová také z VÚŢV Uhříněves se zde zmínila o významu uchovávání genofondu tradičních
českých plemen hospodářských zvířat pro další chovatelskou budoucnost. Pro doplnění studenti
zhlédli doprovodný videopořad o chovu a pracovním vyuţití koní plemene Slezský norik.
Úplný závěr odborného kurzu patřil MVDr. Vinduškovi a jeho prezentaci chovu prasat v ZOD
Ţichlínek – farma Sázava.
Z důvodu velkého pracovního vytíţení k nám letos nemohly dojet paní Mgr. Vanda Casková
z Epony Brno, zabývající se hiporehabilitací a bohuţel ani paní doc. Ing. Iva Jiskrová, Ph. D.,
vedoucí Oddělení chovu koní na MZLU v Brně. Jejich velice poutavé přednášky vţdy přispěly
k navýšení odborných znalostí našich studentů. Doufejme tedy, ţe jim to vyjde alespoň napřesrok.
Ing. Darie Kotyzová
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BESIP- The action
Dne 25. 9. 2008 jsem spolu se studenty druhých a třetích ročníků oboru Agropodnikání navštívila
v rámci vyučovacího předmětu motorová vozidla velice zajímavou akci.
Konala se v Ústí nad Orlicí a setkali jsme se tam se studenty z různých středních škol v našem
regionu. Pořad měl výukový charakter a byl zaměřený na dopravní nehody pod vlivem návykových
látek či alkoholu. Celý program se skládal z několika dokonale promyšlených částí. Úvod patřil
moderátorovi a pár tanečníkům, kteří reálně znázornili diskotéku, konzumaci alkoholu a následnou
jízdu automobilem domů.
Poté přišel na scénu příslušník Policie ČR ţijící v Praze a vyprávěl tragickou dopravní nehodu, při
které uhořel mladý muţ, otec malého dítěte. Tato nehoda se nemusela stát, pokud by se řidič před
jízdou „neposilnil“ alkoholem. Vyprávění bylo chvílemi dosti drsné, takţe mi běhal mráz po
zádech. Sledovala jsem reakce studentů, také oni vypadali dosti zděšeně.
Následovala taneční vloţka, opět perfektně zpracovaná, kdy jednou z tanečnic byla dívka
převlečená do masky Smrtky. Jak by řekli mladí: „ Bylo to dost hustý!“
Dalším účinkujícím se stal mladý záchranář z praţské záchranné sluţby, který zaţil nehodu s velmi
tragickými následky, při níţ zemřeli tři mladí lidé. Opět zcela zbytečně. V hlavě mi běhaly různé
myšlenky, bylo mi divně po těle. Znovu trefná taneční vloţka a příslušník hasičského sboru
vyprávějící dopravní nehodu, při které se srazil vlak s osobním automobilem a při které opět
zbytečně umírali lidé.
Taneční výstup zakončený scénou dopravní nehody a dívkou na vozíku předznamenal poslední
účastnici pořadu. Byla jí dívka na vozíku, která ještě před čtyřmi lety ţila úplně normálním
ţivotem, snad se jen malinko vymykala svou vášní pro motorky. A ta se jí nakonec stala osudnou.
Otevřeně mluvila o své nehodě, léčbě i beznaději i o znovunalezení smyslu ţivota. Její výpověď
působila snad nejvíce na mladé lidi, kteří na vlastní oči viděli, jak v tom lepším případě můţe
dopadnout nehoda.
Mezi jednotlivými vstupy běţely na obřích televizích reportáţe a fotky z různých dopravních
nehod, které ještě více umocňovaly danou atmosféru. Kromě skutečných účinkujících vystoupila na
obří obrazovce také jedna dětská lékařka, matka, které se zabil ne vlastní vinou syn na motorce.
Ona se s novou skutečností musela vyrovnat a smířit se s tím, ţe i kdyţ je lékařka, nedokáţe
pomoci svým nejbliţším!
Celé představení trvalo necelých šedesát minut, ale myslím si, ţe většině z nás dalo daleko víc neţ
několik hodin odsezených v učebnách. Byla to totiţ hrozná škola ţivota. Domnívám se, ţe takových
projektů by mělo být vytvořeno víc, protoţe „příklady odstrašují.“
Ještě jednou smekám před tvůrci, děkuji, ţe jsem se celé akce mohla zúčastnit a doufám, ţe řady
potenciálních obětí dopravních nehod po zhlédnutí pořadu prořídnou!!!
Mgr. Martina Dolečková

Zimní lyţařský výcvikový kurz Čenkovice 2009
Lyţařský kurz byl zahájen v neděli 8. 3. 2009 v 13,30 hod odjezdem od SZeŠ a Domova mládeţe.
Na kurz i zpět nás dopravil autobusem pan Šilar z Lukové.
Po příjezdu a ubytování na chatě Ski klubu Česká Třebová jsme si společně prohlédli lyţařský areál
a v šest hodin odešli na večeři do budovy hotelu Atlas, kde jsme měli zajištěno stravování. Večer
byli všichni studenti proškoleni z BOZP na lyţařském kurzu, seznámeni s jeho průběhem i se
základy techniky jízdy na lyţích a snowboardu.
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V pondělí jsme studenty podle dovedností rozdělili do tří druţstev a zahájili výcvik. Večer se
uskutečnila přednáška o první pomoci a nebezpečí hor.
Úterní výcvik probíhal v podobném duchu jako v předešlý den. Večerní přednáška se týkala vývoje
a historie lyţování a také byli studenti seznámeni s lyţařskou a snowboardovou výstrojí a výzbrojí.
Dozvěděli se také novinky z oblasti ochranných prostředků, vyuţívaných v zimních sportech.
Středa byla ve znamení povinné půldenní bezpečnostní pauzy. Na řadě studentů se jiţ začala
projevovat únava z lyţování. Část studentů společně s učiteli vyuţila moţnost večerního lyţování.
Čtvrtek byl posledním dnem, kdy probíhal lyţařský výcvik. Někteří studenti jiţ měli značné
problémy s únavou a museli ukončit lyţování dříve. Při odpoledním výcviku se zranila studentka
prvního druţstva. S podezřením na otřes mozku jsem ji odvezl po telefonické dohodě s dispečinkem
záchranné sluţby do Nemocnice v Ústí nad Orlicí, kde byla diagnóza potvrzena a studentka zde
zůstala na pozorování aţ do pondělí, kdy si ji odvezli rodiče.
Pátek byl odjezdovým dnem. Po úklidu chaty jsme odjeli v dopoledních hodinách do Lanškrouna.
Kurz hodnotím jako velmi zdařilý, sněhové podmínky byly skvělé. Ubytování i strava na velmi
slušné úrovni. Lyţařské dovednosti většiny studentů se během kurzu výrazně zlepšily.
Mgr. Pavel Dvořáček

Sportovně – branný kurz 2009
Ve dnech 15. 6. – 19. 6. 2009 se uskutečnil sportovně-cyklistický kurz studentů 3. ročníků.
Letošního kurzu se zúčastnilo cca 60 studentů. Stálý pedagogický dozor tvořili Mgr. Pavel
Dvořáček, Mgr. Lenka Chrobáková, Mgr. Martina Dolečková, Mgr. Pavel Studený; Ing. Miluše
Klíţová a Mgr. Martina Tomková. V jednotlivých dnech se na organizaci také podíleli: Mgr. Emil
Fogl, Ing. Hana Stehlíková, Mgr. František Teichmann a Ing. Rudolf Rabas. Během celodenního
výletu řídil doprovodné vozidlo pan učitel Jaroslav Šrůtek.
První den studenty čekala cyklistická vyjíţďka do kopců nedaleko Lanškrouna. Naším hlavním
cílem se stal vrch Gansberg nad obcí Cotkytle, kde pro nás bylo připraveno občerstvení v místní
hospůdce. Dále cesta pokračovala na Tatenice a Herbortice a potom přes Dolní Heřmanice na
Lanškroun. Mnozí ze studentů si tak poprvé uvědomili, ţe v cyklistice si musí kaţdý kilometr
odpracovat a ţe jsou často vystaveni na milost vrtochům počasí.
Druhý den proběhl základní vodácký výcvik na lanškrounském Dlouhém rybníce. Jako základna
nám slouţila loděnice lanškrounského turistického klubu. Účastníci kurzu se pocvičili v základech
kanoistiky a plavby na kajaku. V průběhu dne byli na pevnině všichni seznámeni s důleţitými
prvky první pomoci a se základy topografie. Vítaným zpestřením byla střelba ze vzduchovek.
Třetí den byli studenti rozděleni do skupin. První absolvovala cyklistickou vyjíţďku do okolí
Lanškrouna s přestávkou v Dolní Čermné a druhá základy horolezeckého výcviku na horolezecké
stěně v tělocvičně ZŠ Jiráskova v Lanškrouně pod vedením pana učitele Mgr. Františka
Teichmanna. Odpoledne si druţstva program vyměnila.
Čtvrtý 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 nádrţ –
Nekoř – Mistrovice – Dolní Čermná – Lanškroun. Všichni bez váţných potíţí 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, ţe mají v nohách cca 50 km.
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V závěrečném dni proběhl branný závod druţstev. 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 hodnotíme kurz jako zdařilý a věříme, ţe na něj studenti budou na
srazech ještě rádi vzpomínat.
Mgr. Pavel Dvořáček, Mgr. Pavel Studený
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Třída 1. A
Okolím Potštejna
Na školní exkurzi jsme se vydali v polovině měsíce června 2009. Čekali jsme, aţ ustanou
medardovské deště a počasí se umoudří. Vyplatilo se. Kemp „Vochtánka“ v obci Potštejn se
nachází v údolí u řeky Divoká Orlice a v slunečních paprscích vypadá opravdu romanticky.
Dívky si vyzkoušely westernový styl jízdy v indiánském městečku, farmou v obci Brná nás
provedla bývalá ţákyně školy Věra Diblíková (viz foto) a druhý den jsme vystoupili na zříceninu
potštejnského hradu. Milan Vinkler zde našel nové kamarády (viz foto). Samozřejmě nechybělo
posezení u táboráku, kde nám zazpíval pan učitel Rabas a my obdivovali jeho sytý bas. Čas rychle
ubíhal a jiţ nyní se těšíme na další exkurzi.
Mgr. Drahuše Tkačíková
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Třída 1. B

Dívkám z 1. B trvalo několik podzimních týdnů, neţ se dokázaly vzájemně respektovat a vytvořit si
mezi sebou kamarádské vztahy. Jsem velmi ráda, ţe se to všem děvčatům podařilo. První ročník je
vţdy náročný na organizaci vlastního volného času i studia. Ne všechny studentky se s tím dokázaly
úspěšně „ poprat“. Protoţe třída 1. B je sloţena výhradně ze studentek zaměřených na chov koní,
uspořádaly jsme na konci školního roku jednodenní exkurzi do hřebčince Tlumačov a hřebčína
Napajedla. Navštívily jsme také ZOO v Lešné u Zlína. Exkurze se zúčastnila téţ učitelka výuky
jezdectví Renata Kalousová.
Ing. Milena Bártová, třídní učitelka

Třída 1. C
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Za krásami Valašského království
V pomaturitním týdnu jsme proţili několik zajímavých dnů (9. 6. – 11. 6. 2009) na Moravě,
zejména v její slavné lokalitě – Valašském království.
Hned po příjezdu do beskydského centra Roţnova pod Radhoštěm jsme navštívili výrobu svíček ve
firmě UNIPAR; zde pouze s minimální mechanizací modelují svíce z přírodního parafínu a vyváţejí
je doslova do celého západního světa. Podle paní průvodkyně zrovna v těchto letních dnech
vrcholila produkce vánočních svíček určených pro belgický a francouzský trh. Zbytek dne jsme
věnovali horské turistice. Pěšky jsme prošli centrální hřeben roţnovských Beskyd na trase
Prostřední Bečva – Pustevny – Radhošť – Dolní Bečva. Prohlédli jsme si známé skvosty secesní
architektury, Jurkovičovy útulny, vyfotili jsme se před slavným Radegastem a mnozí z nás si
v duchu místní tradice pohladili sochy slovanských věrozvěstů. Odměnou za naši vytrvalost nám
byly nádherné výhledy na vzdálenější vrcholy (Tanečnice, Lysá hora). Značené trasy nás bezpečně
zavedly do místa našeho ubytování, kempu Bučina. Večer jsme jen těţko věřili, ţe jsme urazili více
neţ 20 km a dvakrát překonali převýšení 450 – 1129 m. n. m.
Počasí nám druhý den jiţ tolik nepřálo. Nejhorší přeháňky jsme naštěstí strávili v městských
centrech. Dopoledne uplynulo poklidně prohlídkami exponátů Technického muzea Tatry
Kopřivnice. Zde projevovali nadšení zejména chlapci, také dívky si našly mezi tatrováckými
veterány několik oblíbených vozítek (např. motorové sněţné sáně nebo slavnou Hadimršku).
Poledne nám propršelo ve starobylém Štramberku. Výstup na slavnou Trúbu jsme kvůli špatným
povětrnostním podmínkám zamítli. Prozkoumali jsme však slavné neolitické sídliště v jeskyni
Šipka na hoře Kotouč. Odpoledne se počasí umoudřilo. Nic nám tedy nebránilo, abychom si
vychutnali lidovou architekturu v jedinečném Dřevěném městečku a vyslechli si výklad
k technickým zajímavostem Mlýnské doliny.
S Beskydami jsme se rozloučili třetí den ráno. Na zpáteční cestě nás čekaly neobvyklé argonitové
jeskyně v Hranicích na Moravě. O geologickém vývoji této části Moravy se studenti dozvěděli také
při návštěvě Hranické propasti, která patří mezi nejhlubší na světě. Posledním zastavením byla
středověká pevnost Helfštýn, kde jsme absolvovali prohlídku rozsáhlého areálu. Romantickou
atmosféru restaurované zříceniny umocňovaly ţelezné sochy a artefakty, jeţ zde kaţdoročně během
Hefaistonu vytvářejí umělečtí kováři z celého světa.
Do Lanškrouna jsme dorazili na sklonku odpoledne, spokojení a bohatší o spoustu nových záţitků.
Studenti 1. C se ukázali jako spolehlivá, skvělá parta se smyslem pro humor. Exkurzi hodnotíme
jako velmi zdařilou, jednu z těch, na které se ještě dlouho vzpomíná.
Mgr. Pavel Studený, Mgr. Martina Tomková
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Třída 2. A
Renaultem na Bouzov
Odjezd na exkurzi proběhl bez problémů z místa srazu u čerpací stanice Agrochemu v Lanškrouně
přesně v 7.30 h. Malý autobusek Renault nás poměrně sviţnou jízdou dovezl uţ v 8.45 na
parkoviště u Státního hradu Bouzov. Prohlídku hradu jsme neměli plánovánu, většina účastníků si
hrad uţ prohlédla dříve, proto jsme si po jeho otevření v 9 hodin dali ranní kávu na jeho nádvoří
a po společném foto jsme se přesunuli do podhradí do stáje pana Pokorného. Tento na Bouzovsku
známý chovatel pro nás připravil formanskou jízdu koňským povozem od hradu Bouzov přes
malebné údolí chráněné krajinné oblasti k Javoříčským jeskyním. Jízdu nám zpestřila paní
Pavlíčková, matka našeho absolventa, tácem plným vynikajících koláčků a poté hra chlapců, kteří
hrdě bránili povoz před záškodnickými partyzány. Dech nám vzala na závěr nová verze o příčině
vypálení vesnice Javoříčko.
Samotné Javoříčské jeskyně patří k nejhezčím přírodním útvarům v naší republice a stojí za to si je
prohlédnout. Jejich krápníková bohatost je úţasná a fantazijní. Neznalý návštěvník nevěří, ţe
nádherný rozevlátý růţový závěs je jen vápencový kámen. Ještě překvapivější je pak východ
z jeskyně, kdy si člověk uvědomí, ţe přechod z tepla do chladna je snazší neţ opak. Ve 12.30 přijel
za námi na parkoviště náš autobusek a odvezl nás do Loštic, kde jsme se v restauraci Na růţku
dobře a levně naobědvali. Obsluha byla rychlá a nám zbyl ještě čas na obhlídku loštického náměstí.
V arboretu Bílá Lhota se nás ujal sám jeho ředitel a svým poutavým výkladem všechny tak zaujal,
ţe se nám z příjemného areálu s nádhernými cizokrajnými keři a stromy ani nechtělo ven do
dusného odpoledne. Pana inţenýra očividně potěšil zájem i znalosti některých našich ţáků.
Odbornou a poznávací exkurzi jsme završili v muzeu olomouckých tvarůţků v Lošticích. Přestoţe
muzeum je svými prostorami a vystavenými exponáty velmi malé, má na DVD zajímavě
zpracovanou historii vzniku loštické firmy A. W. Abychom nevstřebávali jen duševní potravu,
mohli jsme si v přilehlé podnikové prodejně nakoupit dle libosti různé druhy pravých olomouckých
tvarůţků, které jsou skutečně výtečné. Pak uţ nás rychlý autobusek v pořádku všechny dopravil
krátce po 17. hodině domů.
Ing. Jan Račanský
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Třída 2. C

Předvánoční výlet do Paříže
Komu by se nelíbilo před Vánocemi odcestovat do Paříţe? Naší třídě 2. C se to poštěstilo a v tak
krásném městě jsme si uţívali kaţdou chvilku našeho školního výletu. Odjezd byl sice narychlo, ale
i tak jsme všichni vše zvládli a 7. prosince 2008 jsme uţ mávali našemu městu na rozloučenou.
Cesta autobusem byla dlouhá a únavná. Druhý den, v ranních hodinách jsme konečně dojeli do
města Torcy, kde jsme se i ubytovali. Opustili jsme náš autobus a zamířili na nádraţí tamější
městské dopravy a hurá do víru Paříţe! Jen, co jsme v dálce spatřili slavnou Eiffelovu věţ, kaţdému
se hned zlepšila ospalá nálada. Následovala procházka po Paříţi, zavítali jsme do Louvru
a odpoledne jsme si uţ prohlíţeli gotický chrám NotreDame. Navštívili jsme muzeum parfémů, kde jsme byli
zasvěceni do tajů jejich výroby a mohli jsme si přivonět
k těm pravým francouzským. Nohy nás po celodenním
pochodu bolely víc a víc, ale ani to nám nezabránilo
obdivovat krásu večerní Paříţe pěkně z výšky. Přesně
v šest večer jsme se dívali na třpytící se Eiffelovku ze
střechy velkého obchodního centra. Po náročném dni
plném
památek
a nachozených kilometrů jsme se konečně ubytovali
v hezkém hostelu. Překvapením pro nás bylo jeho skvělé
vybavení i s novou televizí.
Třetí den nás autobus zavezl k rozlehlému královskému
sídlu Versailles. V zámku pozornost nepřitahovaly jen
památky, ale i extravagantní moderní umění, na které se
sneslo nemálo kritik. Po prohlídce zámku a zahrad nás
autobus zavezl do nejmodernější části Paříţe
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La Défense, kde byl jeden mrakodrap vyšší neţ druhý. Nachází se zde i nový Vítězný oblouk, který
má však tvar krychle. Večer jsme vystoupali k Sacré Coeur, odkud byl krásný výhled na noční
Paříţ. Pak nás čekala menší procházka po Montmartre, který nám naháněl strach. K vidění - kromě
nočních podniků a méně oděných slečen - bylo i známé Mouline Rouge.
Poslední den v Paříţi proběhl ve znamení zdolání Eiffelovky. Mnozí se právě na ni těšili nejvíce.
Aţ na samý vrchol nás vyvezl výtah. Nakonec i ti, kteří se zpočátku báli, si takový výhled
vychutnali. Po této „túře“ jsme nasedli na loď, která nás po Seině plavila městem. Většinu z budov
a památek jsme viděli uţ první den, ale hezčí rozloučení s Paříţí jsme si nemohli přát. Večer jsme
se ještě prošli po nádherně vánočně vyzdobených Champs–Elysées, na kterých se nachází i Vítězný
oblouk. Po nádherných dnech v Paříţi jsme pak nasedli do autobusu a uháněli zpátky domů. Vrátili
jsme se bez úhony díky bezpečné jízdě řidičů dopravce pana Karla Mačáta.
Simona Stupenová, studentka 2.C SZeŠ Lanškroun

P.S.: Tento pobyt se mohl uskutečnit díky dotaci od MŠMT ČR, která byla naší škole udělena za
vítězný projekt Hudba a tradice v Evropě v soutěţi Label 2008.
Mgr. Radmila Janoušková

Třída 3. A
Můj rok se třeťáky
Je aţ neuvěřitelné, ţe se tu opět po roce snaţím sepsat vše důleţité, co potkalo moje třeťáky během
letošního školního roku. Jako by to bylo včera, co jsme se plni elánu po prázdninách vrhali do
práce.
Hned první zátěţovou zkouškou byla odborná praxe v Mistrovicích, kde jsme prováděli sběr
brambor z místních nekonečných lánů a přitom ještě bojovali s nepřízní počasí.
Začátkem října jsme spolu s Ing. J. Tmějovou vyrazili na exkurzi do Prahy, kde jsme navštívili
Parlament ČR, proběhli turisticky atraktivní místa. Závěr exkurze patřil ČNB, kde nás asi nejvíc
uchvátil trezor s expozicí všeho, co se týká peněz.
Koňařská část třídy vyrazila v listopadu na odborný seminář pořádaný MZLU Brno na téma „Chov
a šlechtění koní“.
Díky spolupráci naší školy s VÚCHS v Rapotíně jsme byli v březnu pozváni na odborný seminář na
téma „Analýza rozvoje venkova“. Dále si v dubnu část studentů zemědělského provozu
s Ing. J. Coufalem měla moţnost si prohlédnout areál VÚŢV, v.v.i. v Uhříněvsi. Osobně se zde také
setkali s doc. Ing. Oldřichem Doleţalem, DrSc., který se s nimi pustil do ţhavé diskuze.
V květnu jsme absolvovali exkurzi do odchovny plemenných býků v Osíku u Litomyšle, kde
probíhaly výběry plemenných býků. Následoval týdenní odborný kurz a jako odměnou za celý
školní rok byl cyklistický kurz, kde se potvrdilo, ţe jsme schopni se přepravovat i nemotorizovaně.
Květen a červen také patřil řidičským zkouškám, kdy ne pokaţdé se podařilo nesmlouvané
komisaře přesvědčit, ţe určití ţadatelé jsou oprávněni v budoucnu řídit auto, ale na druhý pokus se
jim to jiţ všem podařilo.
Mnohdy bylo více neţ náročné se mezi tím vším věnovat výuce, ale nakonec jsme to aţ na pár
bojovníků s matematikou zvládli. S přáním krásného léta, plného sluníčka a odpočinku jsme se
rozešli. Doufám, ţe se v září 2009 s úsměvem na rtech pustíme do našeho závěrečného společného
roku.
Ing. Miluše Klíţová
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Třída 3. B

Vyznání třídní učitelky
Opět uběhl rok a já se jej pokusím zhodnotit z pozice „třídní matky“. Moje děvčata zkrásněla
a zmoudřela a já jsem také o pár zkušeností chytřejší. Společně jsme zvládly pár exkurzí, o kterých
jsem se podrobněji zmínila v dalších článcích, utuţily jsme kolektiv, zlepšily cizí jazyk, kdyţ jsme
se tu staraly o naše bruselské přátele a také jsme zocelily naše těla na cyklistickém kurzu. Musím
říct, ţe většina děvčat mě mile překvapila, takzvaně u mě stoupla v ceně.
K mému zklamání jsme se musely v průběhu školního roku rozloučit se dvěma studentkami, takţe
naše řady dosti prořídly. Zbytek třídy tato skutečnost ale zocelila a holky se na školní práci vrhly
s vervou. Výsledek mě potěšil, protoţe poprvé jsme vyplácely studijní stipendia, a to hned dvěma
dívkám. Na druhé straně budou dvě v srpnu bojovat o postup do čtvrtého ročníku a jedna si bude
muset ročník zopakovat.
I tak jsem děvčatům poděkovala za odvedené výkony, protoţe třída začala drţet pohromadě
a pochopila, ţe pokud chceme v příštím náročném roce státně odmaturovat, musíme zabrat na víc
neţ sto procent!
Navzájem jsme si popřály hezké prázdniny, hodně nových záţitků a sil do našeho posledního
společného školního roku. Drţte se, holky moje!
Mgr. Martina Dolečková

Výprava do Senátu České republiky a za jinými zajímavostmi Prahy
Dne 7. 10. 2008 v časných ranních hodinách jsme se sešly (děvčata ze 3. B a dvě paní učitelky) na
vlakovém nádraţí a vyrazily jsme směr Praha. Cesta proběhla bez větších obtíţí a včas jsme byly na
místě. První naší zastávkou se stalo místo, „kde se jedná o nás bez nás,“ tj. Senát České republiky.
Musely jsme povinně všechny projít bezpečnostním rámem a musím říct, ţe je to zvláštní pocit.
Naštěstí nikdo nepašoval ţádné zbraně, a tak jsme mohly začít s prohlídkou Valdštejnského paláce,
kde senát sídlí. Je to sídlo opravdu honosné, hodné obdivu. Udivilo nás, ţe kliky u dveří leţí
poměrně vysoko, kdyţ uváţíme, ţe generace před námi dosahovaly niţšího vzrůstu neţ my.
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Vysvětlení nám podala ochotně paní průvodkyně, prý se do jednotlivých sálů jezdilo na koni. Vida,
hned jsme byly chytřejší!
Všechny sály paláce byly úchvatné, ani se nám nechtělo
do reality. Čekala nás ovšem prohlídka bývalé konírny,
kde dnes senátoři zasedají. A protoţe se zrovna ţádné
zasedání nekonalo, mohly jsme si nerušeně prohlédnout
novinářská místa i vyzkoušet pohodlí sedadel
jednotlivých senátorů. Zajímavé je, ţe kaţdý
jednotlivec má sedadlo předem nachystané a označené
cedulkou se jménem, aby se dodrţel zasedací pořádek.
Bylo zvláštní představit si, ţe se právě nacházíme na
místě, odkud se vysílají zpravodajské šoty.
Čas ale kvapil a doba určená této návštěvě vypršela. Přesunuly jsme se tedy do areálu
Valdštejnských zahrad. Pohled oku lahodící, pro nás,
kdoţ jsme tam ještě nikdy nebyly. Nádherná jezírka,
fontánky, sochy a sousoší, udrţovaný trávník, ani nám
nevadilo, ţe prší, náladu nám to nemohlo zkazit.
Poté jsme vystoupaly po Zámeckých schodech nahoru
na Praţský hrad a prohlédly si panorama Malé Strany,
kde střechám vévodí barva červená. Domnívám se, ţe se
naši současní architekti stále mají co učit od starých
mistrů.
Chvíli jsme děvčatům daly rozchod, aby mohly nasát
atmosféru Prahy dle libosti, a na úplný závěr jsme
zavítaly do České národní banky, kam se hned tak
kaţdý nedostane, pokud nepočítám to, ţe si tam jde
vloţit či vybrat cennosti. My jsme se totiţ dostaly aţ do
sklepních prostor, kde je uvnitř obrovského sejfu
umístěna poučná expozice o vzniku, funkci
a produktech bankovnictví u nás. Velice zajímavá
výstava a doprovodný komentář, pár cvičných úkolů, za
které si naše studentky odvezly malé dárečky (třeba
slisovaný hranolek starých bankovek či plakát o bance). To vše nás moc obohatilo a doufám, ţe
znalosti studentky uplatní nejen v předmětu ekonomika.
A to uţ bylo pozdní odpoledne a my se musely vydat na zpáteční cestu, kam jsme navečer
v pořádku dorazily. Nezbývá, neţ poděkovat paní učitelce Zemanové, která celou akci
zorganizovala a také s námi jela. Snad někdy příště opět v Praze nashledanou!
Mgr. Martina Dolečková
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Třída 3. C

Za krásami Prahy (29. 9. – 1. 10. 2008)
V září 2008 jsme s chutí a dobrou náladou vyrazili do Prahy, protoţe nás zde čekal velmi bohatý
program. Hned po ubytování jsme zamířili na Praţský hrad, kde jsme s průvodcem navštívili Starý
královský palác, chrám Svatého Víta, baziliku Sv. Jiří a Zlatou uličku. Protoţe jsme nemohli
zhlédnout celý královský palác, tak nám byla umoţněna rovněţ prohlídka expozice Historie
Praţského hradu. Zde jsme obdivovali především různé drahocenné předměty, které se z této oblasti
a doby dochovaly. Poté jsme se přemístili do zahrad Valdštejnského paláce, protoţe nás čekala
návštěva Senátu České republiky. Po nabytí nových záţitků byli všichni dostatečně unaveni, proto
jsme si museli uţít Prahy taky po stránce gurmánské. Po večeři, plni nové energie jsme strávili
příjemný večer v útulném divadle Viola při hře Oscara Wildeho „Zločin lorda Artura Savila“.
Druhý den jsme se zúčastnili semináře v protidrogovém centru Drop -In bez moţnosti přítomnosti
učitelů, ale studentům se prý diskuze velmi líbila. Nedaleko od tohoto centra jsme zavítali na
výstavu do velmi pěkného kostela Sv. Cyrila a Metoděje, který je bohuţel spjatý s nepříliš slavnou
fašistickou historií. Po hrdinném boji zde padli naši atentátníci na říšského protektora R. Heydricha.
Odpoledne jsme si uţívali prohlídky České národní banky, kde nás velmi příjemná průvodkyně
zasvětila do tajů finančnictví. Konečně, abychom toho neměli málo, tak jsme byli v podvečerních
hodinách zasvěceni do výroby národního moku piva v pivovaře Staropramen.
Do splnění našeho plného programu uţ nám zbývala jenom návštěva praţské Tróji se zoologickou
zahradou. I kdyţ studenti nejprve nechtěli jít s mladou průvodkyní, později uznali, ţe se právě díky
ní dozvěděli spoustu zajímavostí o zvířatech a jejich zvycích. Tímto jsme všichni smutní ukončili
naše putování za krásami Prahy a čekal nás návrat do reálného světa se školními lavicemi.
Putování po Lanškrounsku
Těsně před prázdninami jsme získali moţnost navštívit firmu FOREZ v Ostrově. Zde jsme byli mile
uvedeni v zasedací místnosti, kde nám byla formou přednášky popsána firma. Získali jsme tak
představu o výrobě firmy, která se specializuje především na zhotovení dílů a forem pro
automobilový průmysl. Rovněţ jsme byli zasvěceni do, pro nás nepochopitelných, tajů strojírenské
výroby, včetně různých dílů. Myslím si, ţe studenti byli obohaceni také o ekonomické pojmy
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v podnikatelské sféře. Poté nás čekala prohlídka firmy, abychom nabyté znalosti uviděli v praxi. Pro
celou firmu FOREZ byla naše exkurze premiérou, tak všem za jejich shovívavé přijetí s laiky
děkujeme. Ve velkém parnu jsme se na další část exkurze museli nejprve občerstvit v místním
obchodě. Zde jsme nabrali nové síly a mohli jsme se vypravit na procházku po krásách našeho
přírodního parku Lanškrounské rybníky. Po relaxaci v přírodě jsme se duševně připravili na příští
den s předáním ročníkového vysvědčení.
Mgr. Martina Tomková

Třída 4. A
Ohlédnutí za čtvrťáky
Dne 23. a 24. 10. 2008 se uskutečnila odborná exkurze třídy 4. A. Hlavním cílem bylo umoţnit
ţákům získat informace a propagační materiály z jednotlivých vyšších a vysokých škol dle jejich
zájmu na prezentační výstavě Gaudeamus, probíhající na BVV v Brně. Doplňujícím programem
byla návštěva Velehradu, kde jsme měli naplánovaný
večer na téma vinařství, včetně degustace vzorků. Pan
Ing. Dynka, který měl skvělou přednášku především
o zpracování vinných hroznů a vínu samotném, nás
seznámil druhý den i s památkami významného
poutního místa Velehradu. Dopravním prostředkem byl
mikrobus, protoţe se exkurze účastnila jen část třídy
a nocleh byl zajištěn v chatkách kempu.
Dne 20. 11. 2008 proběhl v lanškrounské restauraci
Krčma stuţkovací večírek, na kterém byli ţákyně a ţáci
pasováni mečem na maturanty a přísahali na ostří kosy,
ţe se budou na maturitu poctivě připravovat.
Zanedlouho, 9. 1. 2009, proběhl v Ţichlínku maturitní
ples, který je na zemědělské škole jiţ dlouholetou
tradicí. Pak uţ byla přede dveřmi maturita, na kterou se
maturanti opravdu zodpovědně připravili. Jako čerství
absolventi s maturitním vysvědčením předaným
slavnostně 2. 6. 2009 na lanškrounském zámku,
vykročili do ţivota. Od třídního učitele je na této cestě provází přání zdaru a štěstí. Věřím, ţe tak
jako já nezapomenu na ně, ani oni nezapomenou na školu a studentská léta strávená v Lanškrouně.
Ing. Rudolf Rabas, třídní učitel
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Třída 4. B
Moje třída 4. B
Prázdniny utekly jako voda a já jsem v září stála před
budoucími maturantkami. Hned v září nás čekala
jednodenní odborná exkurze do Prahy. V rámci
předmětu ekonomika a podnikání jsme navštívily
centrální banku a Senát ČR.
Měla jsem trochu obavy z následujícího školního roku,
přece jenom je to organizačně náročný rok – stuţkovací
večírek, maturitní ples, tablo nebo maturitní večírek.
Aby děvčatům zbyl čas na učení…Teď na konci
školního roku, kdyţ uţ je vše za námi, mohu
konstatovat, ţe mé obavy byly zbytečné. Ty, které se
chtěly zapojit do příprav stuţkovacího večírku a plesu,
se zapojily a zvládly i školní povinnosti. Mnoho času
nám zabrala příprava maturitního plesu, zejména
tombola a nácvik originálního nástupu s loučemi.
Odměnou nám pak byl velmi zdařilý ples. Většina
studentek se k maturitě připravila zodpovědně
a výsledkem byla dvě vyznamenání a další tři studentky
prospěly s průměrem do 2,0. Některé nevěnovaly dostatečný čas přípravě nebo jim takzvaně
„nesedla“ otázka a budou si muset část maturitní
zkoušky zopakovat na podzim.
I přes tyto drobné neúspěchy hodnotím svoji třídu jako
velmi pohodovou, přátelskou a ochotnou si vzájemně
pomáhat a věřím, ţe některá přátelství jim vydrţí na
celý ţivot.
Mgr. Lenka Chrobáková
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XIII. FINANCOVÁNÍ ŠKOLY
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Hodnocení činnosti organizace
1. Výuka i provoz školy byly zajištěny bez komplikací a probíhaly nerušeně. Na škole
studovalo ve školním roce 2008/2009 345 ţáků. Z toho bylo 8 tříd čtyřletého oboru
Agropodnikání, 1 třída dálkového studia a 4 třídy oboru Podnikání a sluţby.
2. Škola vlastní značný movitý i nemovitý majetek. Tento majetek je řádně evidován a v rámci
finančních moţností se snaţíme o něj co nejlépe pečovat. Majetek školy je pojištěn proti
ţivelným pohromám a krádeţím v rámci pojištění majetku Pardubického kraje. Průběţně
provádíme veškeré revize a zaměstnanci školy jsou školeni podle předpisů. Naší snahou je
sniţovat spotřebu energií. V roce 2008 byla provedena na základě energetického auditu
úsporná opatření metodou EPC na Domově mládeţe a v hlavní budově školy v hodnotě
5 600 tis. Kč ve spolupráci s Pardubickým krajem. Práce na změně vytápění a zateplení
pláště budovy Domova mládeţe byli provedeny firmou Siemens s.r.o. Praha, divizí Siemens
Bullding. V hlavní budově školy byla provedena centrální regulace vytápění, výměna
obyčejných ventilů radiátorů za thermoventily a provedeny úpravy v kotelně školy. Přes
provedená opatření je důleţité vzhledem k cenám energií maximálně šetřit. Nejzávaţnější
problém celého roku 2008, jako v jiných letech byl nedostatek finančních prostředků na
provoz školy, údrţby a větší opravy. Nedostatek finančních prostředků na investice se
projevuje jiţ řadu let. Důvod je jediný, nedostatečná výše odpisů, které slouţí k tvorbě
investičního fondu. V roce 2008 jsme získali grant Pardubického kraje na opravu
víceúčelového hřiště ve výši 250 tis. Kč. Tím se nám uvolnily finanční prostředky na další
nezbytnou rekonstrukci hygienických zařízení školy, vyvolané kontrolou KHS. V hodnotě
276 tis. Kč byla zavedena teplá voda na WC, částečně vyměněny pisoáry a zhotoveny
hygienické kabinky pro děvčata. Byl získán grant ministerstva školství ve výši 100 tis. Kč
na vybudování školní zahrady ve dvoře školy. SRPŠD získalo na stejný účel finanční dar
LČR s.p., Krajského ředitelství Choceň, ve výši 58 tis. Kč a škola z vlastních zdrojů
investovala 109 tis. Kč. Vzniklo dílo v hodnotě 267 tis. Kč.
3. Vybavení školy učebními pomůckami je na dobré úrovni, zaostáváme ve vybavení tříd
nejmodernější výukovou technikou (interaktivní tabule, vybavení laboratoří). Pardubický
kraj v roce 2008 přispěl na obnovu tříd výpočetní technikou ve výši 280 tis. Kč. Kapacita
školy je v současné době 400 ţáků.
4. Na areál školy přímo navazuje školní hospodářství se svými provozy, coţ je ideální stav pro
odbornou výuku. Spolupráce se školním hospodářstvím je na dobré úrovni, účelovost
plníme podle skutečných nákladů. V roce 2008 byla tato činnost financována částkou
1 118 tis. Kč. Většina těchto prostředků byla vynaloţena na chov koní.
5. 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.
6. Jako pozitivní výsledek naší práce lze hodnotit vysoké uplatnění našich absolventů v praxi.
Patříme mezi školy s nejniţší nezaměstnaností absolventů. Naši studenti kaţdoročně
nacházejí uplatnění i v zahraničí.
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Vypořádání finančního vztahu k rozpočtu zřizovatele
a) Rozpočet školy
Neinvestiční příspěvek na provoz školy ............................................. 23 197 tis. Kč
Příjmy z provozu školy…. .................................................................... 3 460 tis. Kč
Ostatní účelové dotace ............................................................................. 789 tis. Kč
Převody z fondů ....................................................................................... 459 tis. Kč
Příjmy celkem .................................................................................... 27 905 tis. Kč
Náklady celkem ................................................................................. 27 905 tis. Kč
Hospodářský výsledek ................................................................................ 0 tis. Kč

b) Opravy
V roce 2008 jsme provedli opravy nemovitého majetku ve výši 87 tis. Kč, financovány pouze malé
opravy a běţné opravy movitého majetku ve výši 541 tis. Kč.
c) Investiční činnost
Z celkové částky plánované na investiční činnost bylo v roce 2008 pouţito 745 tis. Kč. Z toho na
nákup travního traktoru 86 tis. Kč, projekt botanická zahrada 8 tis. Kč, více práce zateplení DM 121
tis. Kč, venkovní kanalizace školy 103 tis. Kč, přístřešky nad vchody do školy 114 tis. Kč, navýšeni
rozpočtu na opravy 63 tis. Kč a oprava víceúčelového hřiště s vybudováním tribuny 250 tis. Kč.
d) Fondy
Fond reprodukce investičního majetku:
Počáteční stav ................................................................................ 285 tis. Kč

Tvorba z odpisů ............................................................................ 403 tis. Kč
Dotace KÚ ..................................................................................... 250 tis. Kč
Tvorba celkem ............................................................................... 653 tis. Kč

Čerpání fondu:
Travní traktor .................................................................................. 93 tis. Kč
Zateplení DM vícepráce ................................................................. 80 tis. Kč
Zateplení DM vícepráce ............................................................... . 41 tis. Kč
Přístřešek 1 ..................................................................................... 71 tis. Kč
Přístřešek 2 ...................................................................................... 43 tis. Kč
Venkovní kanalizace škola ............................................................ 103 tis. Kč
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Navýšení rozpočtu na opravy ......................................................... 63 tis. Kč
Úprava hřiště, tribuna ................................................................... 250 tis. Kč
Čerpání celkem ............................................................................. 745 tis. Kč

Konečný stav ................................................................................. 193 tis. Kč

FKSP:
Počáteční stav ................................................................................ 105 tis. Kč
Tvorba fondu .................................................................................. 268 tis. Kč
Čerpání ........................................................................................... 317 tis. Kč
Konečný stav ................................................................................... 56 tis. Kč

Prostředky fondu byly pouţity především na stravování zaměstnanců, zájezdy do divadla a další
kulturní a společenské akce.
Pouţití fondu bylo v souladu s vyhláškou 310/95 Sb.

Fond rezervní:
Počáteční stav................................................................................. 266 tis. Kč
Tvorba fondu .................................................................................. 130 tis. Kč
Čerpání ........................................................................................... 396 tis. Kč
Konečný stav ...................................................................................... 0 tis. Kč
e) Výnosy z prodeje a pronájmu státního majetku
Výnosy z pronájmu státního majetku činily v roce 2008 celkem 510 tis. Kč

Hospodářský výsledek a jeho použití
Hospodářský výsledek za rok 2008 činil 0 tis. Kč za hlavní činnost, rozpočet byl vyrovnaný,
Zvyšující se ceny energií, materiálu, PHM, potravin, náklady na účelovost (koně - výuka jezdectví)
a v neposlední řadě DPH, nám neumoţňují vytvořit plně pokrytý fond na opravy a údrţby majetku.
Hlavní činnost školy se nám podařila zajistit bez váţnějších problémů.
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Doplňková činnost
Hospodářskou činnost školy vykonávají zaměstnanci školy nad rámec svých pracovních povinností.
Dosaţený hospodářský výsledek slouţí ke krytí potřeb investičního a neinvestičního charakteru
a k rozvoji hospodářské činnosti.
Hospodářská činnost zahrnuje celkem 5 středisek:
- výcvik koní
- výuka a vzdělávání pro ostatní zájemce o obor
- stravování
- pronájem ubytovacích zařízení
- autoškola
V roce 2008 byl výsledek hospodářské činnosti + 185 tis. Kč. Jako nejekonomičtější se jeví
středisko vzdělávání a autoškoly, která měla největší zisk.
Vzhledem k tomu, ţe hospodářská činnost je zisková a provozujeme ji bez problémů jiţ několik let,
budeme i nadále touto formou přispívat do rozpočtu školy.

Péče o spravovaný majetek
Ke dni 30. 11. 2008 byla provedena na SZeŠ Lanškroun fyzická inventura veškerého majetku
a k 31. 12. 2008 proběhlo porovnání jednotlivých účtů organizace se zjištěnými stavy. Nákupy
uskutečněné v prosinci 2008 byly zahrnuty do stavu účtu.
Pro rok 2008 byl vypracován odpisový plán, kde je uveden odepisovaný majetek školy pro tento
rok. Celková hodnota odpisů pro rok 2008 činila 403 tis. Kč.

Stav majetku k 31. 12. 2008
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 ţivelnými 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 předloţeny inventarizační komisi. Zlikvidovány a odepsány
v roce 2008. Všechny zápisy o průběhu inventarizace (inventární soupisy, likvidační protokoly,
odpisový plán atd.) jsou uloţeny.
Jaroslav Dajč
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Třída 1.A
třídní učitelka:
Mgr. Drahuše Tkačíková

Benešová Kateřina
Diblíková Andrea
Dvořáčková Markéta
Harenčáková Veronika
Hrdinová Kateřina
Hynková Markéta
Juřinová Tereza
Klein Jiří
Kokeš Michal
Kolářová Karolína
Kunderová Michaela
Lešikarová Aneta
Masárová Anna
Matrasová Milana
Michalcová Pavla
Oulehla Martin
Roček Miroslav
Rosenbergerová Martina
Sládek Pavel
Slováková Nikola
Ševčíková Radka
Šilarová Vladimíra
Špacírová Anna
Tejklová Aneta
Urbánek Pavel
Vinkler Milan
Zehnálek Pavel
Zemánková Michala

Třída 1.B
třídní učitelka:
Ing. Milena Bártová

Třída 1.C
třídní učitelka:
Mgr. Pavel Studený

Bilíková Daniela
Doleţalová Marcela Monika
Hradilová Zlata
Javorová Petra
Kaderagová Laila
Kaštovská Alexandra
Konvalinková Klára
Kösslerová Edita
Ludvíčková Eliška
Novotná Gabriela
Novotná Lucie
Perlíková Tereza
Piskačová Dominika
Prasková Kateřina
Preclíková Stanislava
Randáková Hana
Rúriková Lucie
Součková Pavlína
Tlučhořová Kristýna
Tomanová Dominika
Vašátková Zuzana
Zdeňková Tereza

Bašková Gabriela
Brzková Tereza
Felcmanová Petra
Hanzlíčková Nikol
Houdek Filip
Hynková Kristýna
Chládková Barbora
Janebová Lucie
Jelínková Kateřina
Ješinová Iveta
Jorová Michaela
Kapustová Marie
Kaupová Aneta
Kotasová Olga
Langrová Lucie
Marková Eva
Melichar Jakub
Musil Stanislav
Pániková Denisa
Pavlíková Denisa
Piterková Aneta
Pluskalová Klára
Prokopová Kateřina
Rubeš David
Třešňáková Linda
Vacková Anna
Valentová Kateřina
Vychytilová Markéta
Zastoupil Kamil
l
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Třída 2.A
třídní učitelka:
Ing. Jan Račanský

Bašíková Veronika
Benešová Lucie
Beran Bohuslav
Dospivová Alexandra
Hamzová Lucie
Huňáčková Martina
Indra David
Janková Anna
Klimešová Lenka
Klimešová Monika
Kollertová Tereza
Konečná Andrea
Kotyzová Magdalena
Koubská Berenika
Kučera Jakub
Motlová Romana
Muţíková 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
Ţmolová Kateřina

Třída 2.B
třídní učitelka:
Ing. Marie Urbanová

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

Třída 2.C
třídní učitelka:
Mgr. Radmila Janoušková

Albertová Adéla
Bajus Michal
Bosáková Martina
Dobřanská Nikola
Dostálová Klára
Drvoštěpová Kateřina
Grofová Daniela
Hejl Michal
Hrdinová Lenka
Jánská Sabina
Karlová Jana
Komínková Michaela
Kvapilová Šárka
Macura Aleš
Malá Jana
Malačová Jarmila
Marielová Petra
Musilová Michaela
Pecháčková Magdaléna
Plchová Veronika
Shevelova Valentyna
Simoná Martina
Stupenová Simona
Sychrová Zuzana
Šemberová Martina
Turková Laura
Zachařová Veronika
Konečný Patrik
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Třída 3.A
třídní učitelka:
Ing. Miluše Filipčíková

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 Ţaneta
Školník Michal
Štarman Václav
Titzová Ivana
Tomášková Andrea
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Třída 3.B
třídní učitelka:
Mgr. Martina Dolečková

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

Třída 3.C
třídní učitelka:
Mgr. Martina Tomková

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
Pavlíková Romana
Smejkalová Blanka
Šebrlová Tereza
Štěrbová Veronika
Zvárová Hana

Třída 4.A
třídní učitel:
Ing. Rudolf Rabas

Bělochová Lucie
Demeterová Hana
Drbohlavová Dita
Dryáková Martina
Eliáš Martin Augustýn
Hánová Kateřina
Holubová Barbora
Hrubá Barbora
Kobelková Marta
Kovář Lukáš
Ludvíková Lucie
Macounová Klára
Maňhalová Martina
Němec Ondřej
Obdrţálková Veronika
Pávková Lucie
Pavlíček Jan
Pelinková Miluše
Portyšová Lucie
Skácel Martin
Syručková Jana
Šablaturová Veronika
Šindelářová Naďa
Továrek Petr
Zemanová Věra
Zemanová Veronika

Třída 4.B
třídní učitelka:
Mgr. Lenka Chrobáková

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

Třída 4.C
třídní učitel:
Mgr. Emil Fogl

Bartošová Kateřina
Dubská Simona
Dušková Monika
Dušková Petra
Faltejsková Jana
Hejl Jiří
Holomková Lenka
Hufová Veronika
Chládková Adéla
Jeţková Kateřina
Jirásková Andrea
Kollert Jiří
Kotěrová Lucie
Křivohlávková Lucie
Kyralová Nikola
Kubová Tereza
Marková Petra
Mnichová Lenka
Moravcová Kateřina
Nepokojová Klára
Odstrčilová Adéla
Peichlová Nikola
Pluhař Milan
Podolánová Kateřina
Šilarová Jana
Taclová Tereza
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Třída 3.DS
třídní učitelka:
Ing. Jaromíra Tmějová

Celý Petr
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
Doleţalová Jana
Hryzlík Luděk
Jánešová Radka
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LANŠKROUN – Z HISTORIE MĚSTA
Město Lanškroun se nachází v podhůří Orlických hor na pomezí Čech a Moravy.
Bylo zaloţeno asi v 2. polovině 13. století
v souvislosti s královskou kolonizační činností jako
hlavní ekonomické centrum rozsáhlého lanšperského
panství.
První písemná zmínka o Lanškrouně se nachází
v listině Vratislava z Pernštejna z roku 1285. Téhoţ
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
zaloţenému 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
zaloţil 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 kníţecího pivovaru. Rozmach města podpořila
stavba ţelezniční přípojky Lanškroun-Rudoltice v Čechách, která byla dokončena v roce 1885.
V roce 1871 zde byla zaloţena 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 aţ do 2. poloviny 19.
století značně rozšířené ruční tkalcovství.
Roku 1874 byly zaloţeny dvě významné německé školy: tkalcovská škola (existuje aţ 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. Okresní úřad byl v Lanškrouně obnoven v roce 1947 a
existoval do roku 1960. Poté bylo město připojeno k nově vzniklému okresu Ústí nad Orlicí.

LANŠKROUN - 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 důleţitých 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
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rozvojem velmi dobré ekonomiky města stojí také celá řada úspěšných místních podnikatelů
a manaţerů.
Současné střední školství navazuje na více neţ
stoletou tradici lanškrounského gymnázia i místní
ţivnostenské 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 ţivot obyvatel podporuje
místní kulturní centrum, městské centrum,
městská knihovna, infocentrum, kino a řada
úspěšných
tělovýchovných
a
zájmových
organizací.

LANŠKROUN – VÝZNAMNÉ OSOBNOSTI
Z nejvýznamnějších osobností města uvádíme Petra Jelita, Jana Marka Marci, Friedricha Gustava
Piffla a Christiana Polykarpa Erxlebena.
Petr Jelito (1320 – 1387) – biskup v Churu, Litomyšli, Olomouci, arcibiskup v Magdeburgu,
kancléř císaře Karla IV. Roku 1371 zaloţil v Lanškrouně klášter augustiniánů, který zabezpečil
z vlastních peněz.
Jan 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 povaţován za zakladatele
spektroskopie. V mechanice jako první zpracoval
téma pruţné a nepruţné sráţky těles
a demonstroval je na tehdy módním kulečníku.
Vyuţil kyvadlo k měření času.
Po J. M. Marci je pojmenován kráter na odvrácené straně Měsíce.
Rodné město Lanškroun pojmenovalo jeho jménem hlavní náměstí.
Christian Polykarp Erxleben (1765 – 1831) – chemik, lékárník, botanik a textilní podnikatel.
Friedrich 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.
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SZEŠ LANŠKROUN – HISTORIE ŠKOLY
13. 11. 1945 bylo zahájeno vyučování lidové školy zemědělské v budově měšťanské školy
v Komenského ulici v Lanškrouně.
V roce 1946 byla zaloţena 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, jejíţ vyučování probíhalo ve
dvou vilách v Ţiţkově 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 ve dvou oborech Pěstitel
a Chovatel. Později jsme přešli na pruţnější a více adaptabilní obor Agropodnikání. V roce 1997
škola otevřela ještě další – ekonomický obor Podnikání a sluţby. Tyto dva maturitní obory
vyučujeme i v současnosti. Od září školního roku 2009/2010 začneme vyučovat počínaje prvními
ročníky podle nových školních vzdělávacích programů. Obory budou tři - Ekonomika a podnikání,
Agropodnikání a Veterinářství.
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LANŠKROUN – 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.
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 Eisenbahn-Anschlussstrecke
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 Weberei-Schule existiert bis 1934
und das Gymnasium bildet die Schüler bis heute aus. In den 20-er Jahren des 19. Jahrhunderts
wurde die tschechische Bürgerschule errichtet.
In den 30-er 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.

LANŠKROUN – GEGENWART
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.
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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 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.

LANŠKROUN – BEDEUTENDE PERSÖNLICHKEITEN
Aus den bedeutendsten Persönlichkeiten der Stadt erwähnen wir Petr Jelito, Jan Marek Marci,
Fridrich Gustav Piffl und Christian Polykarp Erxleben.
Petr Jelito (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.
Jan 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.
Friedrich Gustav Piffl (1864 – 1932) – Wiener Erzbischof und seit dem Jahre 1914 Kardinal. Im
Jahre 1922 wurde er noch apostolischer Administrator des österreichischen Bundeslandes
Burgenland.

SZEŠ LANŠKROUN – GESCHICHTE DER SCHULE
Am 13. 11. 1945 wurde der Unterricht an der Volksschule für Landwirtschaft im Gebäude der
Bürgerschule in der Komenský-Straße 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 Ţiţkova-Straße organisiert, die später als Internate wirkten.
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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 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.
Ab Semptember 2009/2010 beginnen wir bei den ersten Schulklassen nach neuen
Schulbildungsprogrammen zu unterrichten. Es gibt drei Fachrichtungen und zwar Ökonomie und
Unternehmen, Agrounternehmen und Veterinärwesen.

SZEŠ LANŠKROUN – EINLEITUNGSWORT
Geehrte Freunde,
voriges Schuljahr war das Jahr der großen Erfolge, sondern auch einer großen Enttäuschung.
Während der Jahre 2008-2009 wurden die größten Investitionsaktionen (cca 20 Mio. Kronen) in der
Schulgeschichte realisiert. Ich arbeite 34 Jahre an dieser Schule; solange ich mit der Vergangenheit
vergleichen kann, war dieses Jahr überdurchschnittlich im Bereich der Investitionen in Gebäude, in
ausländischen und einheimischen Schulaktivitäten und ihrer Finanzierung, durchschnittlich war es
im Bereich der Schülerergebnisse (obwohl es zur geringen Verschlechterung im Vergleich mit dem
vorigen Schuljahr gekommen ist), die Absenz verbesserte sich auch nicht. Im Kalenderjahr 2009
hatten wir sehr geringes Budget der Investitionsmittel infolge der zusätzlichen Raten für Gas und
deswegen mussten wir sehr viel sparen. Sehr große Enttäuschung bildete für uns das nicht
genehmigte Projekt „Enviromentales Zentrum Lanškroun“, mit dem wir uns ein Jahr beschäftigten.
Diese Projektdokumentation benutzen wir in weiterer Entwicklung der Schule und des Schulhofs.
Meiner Meinung nach stellen die Einführung der neuen Fachrichtung Veterinärwesen und
Verarbeitung vom Schulbildungsprogramm für drei Fachbereiche einen großen Schulerfolg dar.
Das Schuljahr 2008/2009 beeinflussten viele Begebenheiten. Ich finde die vom Bezirk Pardubice
genehmigte Absicht als die Wichtigste, in der unser Errichter aus der Schule und dem Schulhof ein
regionales Bildungszentrum für Landwirtschaft, Land und Umwelt plant. Aus diesem Grunde
fließen große Investitionen ins Eigentum der Schule und des Schulhofs. Unsere weitere bedeutende
Aktivität ist die Eingliederung unter Schulen mit der Lebensbildung im Rahmen des Projektes im
Bezirk Pardubice. Es wird von uns eine Schule für Lebensbildung und das wird einen großen
Vorteil im Vergleich mit anderen Mittelschulen unserer Region bedeuten. Auf Grund dieses
Programms realisierten wir zwei Kurse – der eine für Landwirten und der andere 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 Interesse am
Studium in unserer Schule höher, aber trotzdem werden nur 95 Schüler ins erste Schuljahr
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aufgenommen. Sehr positiv kann man das erhöhte 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.
Voriges Schuljahr können wir wieder als ein Jahr der Entwicklung unserer Zusammenarbeit mit
einigen europäischen Ländern. 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.
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 und
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 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
heutiger Zeit überprüft und seit dem Schuljahr 2009/2010 werden wir das eigene
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. Sehr großes Interesse erreichte das neue Fachbereich Veterinärwesen und es
wurden Bewerber mit sehr gutem Schulerfolg aufgenommen.
Das Schuljahr 2008/2009 war aus der Sicht der Schülerergebnisse nicht ungewöhnlich. Für positiv
halte ich Schülererfolge in verschiedenen Mittelschulwettbewerben im Rahmen Fremdsprachen,
Mathematik, Chemie, Biologie und Fachunterricht. Binnen zwei Jahren sinkt die Schüleranzahl mit
der Populationsentwicklung an den Mittelschulen und wir werden nicht wie in vorigen Jahren von
den Schülern auswählen können. Immer bereiten sich die meisten Schüler zum Unterricht
unregelmäßig vor, sie kommen zu uns mit schwachem Niveau ihrer Kenntnisse aus der
Grundschule und das alles verbindet sich mit ihrer hohen Absenz. Diese Faktoren bilden eine
Grundlage für schlechtere Benotung und verursachen einen vorzeitigen Abgang aus dem Studium.
Ein weiteres großes Problem unserer Schule ist niedrigere Schüleranzahl in höheren und ersten
Schulklassen. Mehr als 25% Schüler, die ins erste Schuljahr aufgenommen wurden, beenden das
Studium nicht. Dieses Jahr bekamen 21 Schüler Auszeichnung und insgesamt 41 bestanden nicht.
Durchschnittsabsenz für einen Schüler ist sehr hoch und macht 74,5 Stunden.
Gesamtdurchschnittsbenotung beim Tagesstudium war 2,562. Die Abiturprüfung hatte einen
würdevollen und guten Verlauf. Ergebnisse korrespondierten mit unserer Erwartung im
Zusammenhang mit dem Niveau der Abiturienten während ihres vierjährigen Studiums. Ausnahme
bildeten Schülerinnen der Klasse 4. B, wo manche von ihnen die Abiturvorbereitung sehr stark
unterschätzten.
Wir möchten Sie im Jahresbericht mit dem Verlauf vom vorigen Schuljahr bekannt machen und
Ihnen das Leben unserer Schule, Schüler und Angestellten näher bringen.
Dipl.-Ing. Vlastislav Fiedler
Schuldirektor
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SZEŠ LANŠKROUN – JEDES JAHR MINDESTENS EIN PROJEKT
Im Schuljahr 1999/2000 wurde ein Kontakt mit der italienischen landwirtschaftlichen Schule in
Montombraro (nicht weit von Bologna) angeknüpft. Der Austausch von 25 Schülern wurde im
Rahmen des Projektes Socrates – Lingea „Europa unsere Heimat“ verwirklicht. Schüler
verglichen landwirtschaftliche Bedingungen bei uns und in Italien (Klima, Bodenstruktur usw.).
Das Ergebnis war eine tschechisch – englische Publikation, die sich auf traditionelle
landwirtschaftliche Produkte beider Länder konzentriert. Das Buch wird mit dem Wörterbuch
der Grundausdrücke begleitet. In Italien vermittelte man uns Kontakte mit der portugiesischen
landwirtschaftlichen Schule in Run bei Tores Vedras und französischen Schule in Villefranche
de Rouegue.
Im Jahr 2001/2002 wurde das multilaterale Projekt „Wir fühlen uns Europäer“ im Programm
Jugend für Europa realisiert, an dem zehn Schüler aus Portugal, Italien, Frankreich und
Tschechien teilnahmen. Schüler waren zehn Tage in Tschechien und arbeiteten an der
Publikation, in der sie ihre Eindrücke aus dem gemeinsamen Aufenthalt zusammenfassten.
2002/2003 verlief das Seminar für Arbeiter mit der Jugend. Es nahmen an ihm 25 Pädagogen
aus verschiedenen europäischen Ländern teil (Italien, Irland, Großbritannien, Deutschland,
Holland, Bulgarien und Spanien). Pädagogen tauschten ihre Erfahrungen aus, knüpften
miteinander Kontakte an und sie schufen vor allem Grundlagen der zukünftigen
Zusammenarbeit.
Gleich im nächsten Schuljahr 2003/2004 arbeiteten wir am Austausch von 17 Schülern aus
unserer Schule und der privaten landwirtschaftlichen Mittelschule in Run aus Portugal im
Rahmen des vom Bezirk Pardubice unterstützten Projektes. Portugiesische Schüler wohnten bei
uns in Familien, wo sie neue Freundschaften mit unseren Schülern anknüpften und wo sie
englische Kenntnisse in der alltäglichen Kommunikation verbesserten. In Portugal waren unsere
Schüler im Internat untergebracht.
Für das nächste Jahr 2004/2005 wurde das weitere Projekt verarbeitet. Diesmal im Programm
Socrates - Comenius – Schulpartnerschaft. Es handlete sich um das Sprachprojekt „Musik und
Sitten in Europa“. Unser Partner war eine portugiesische Schule aus Madeira. Das Ziel stellte
die Aufnahme von CD mit Volks- und Weihnachtsliedern dar, die vom zweisprachigen
Liederbuch ergänzt wurde.
Im September 2004 kam es zum Austauschpraktikum zwischen dem bayerischen
landwirtschaftlichen Verein Junge Landwirte – Main – Rhön und unseren Schülern. Diesen
regelmäßigen Austausch startete die Vereinigung Pferde Freundinnen (Jugend) mit dem Projekt
„Im Settel für Verständnis“.
Für das kommende Jahr 2005/2006 bereiteten wir das Praktikum von 17 Schülern in Slowenien
im Rahmen des Programms Leonardo da Vinci – Schülermobilität vor. Das Projekt hieß
„Landwirtschaft ist mein Hobby“. Schüler verbrachten drei Wochen in der Partnerschule –
Kmetijska Šola GRM in Novo Mesto, wo sie in der Schulfarm arbeiteten. In diesem Schuljahr
kamen noch slowenische Schüler reziprok zu uns. Alle Schüler bekamen den sog. Europass für
das geleistete Praktikum.
Im Herbst 2006 konzentrierten wir uns auf die Kultur. Im Frühling half dazu die
Verwirklichung vom reziproken Austausch unserer 36 Schüler mit Schülern aus dem
Gymnasium Ronde in Dänemark. Die Dänen luden im Herbst eine Theatergruppe aus
Kopenhagen ein, die für Lanškrouner Schulen mit dem Theaterstück aus dem Leben H. Ch.
Andersen und einem Theaterspiel von Oscar Wilde auftritt.
Im Schuljahr 2006/2007 arbeiteten wir am Sprachprojekt „Zwei slawische Sprachen in der
europäischen Gemeinschaft“ im Rahmen des Programms Socrates Comenius –
Schulpartnerschaft. Unsere und bulgarische Schüler von der Mittelschule Dimitri Taleva aus
Dobrič schufen ein dreisprachiges Bilderwörterbuch in der Druckform und elektronischen
Form. Es dient zum Unterricht von Tschechisch, Bulgarisch und Englisch. Weiter beschäftigten
sich die Schüler mit nationalen Sitten beider Länder (Ostern, Weihnachten), lernten Kultur des
Partnerlandes kennen. Diese Traditionen verarbeiteten sie in der englischen Broschüre und im
Album.
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Im Schuljahr 2006/2007 kam es zum deutsch - tschechischen reziproken Austausch
(Zusammenarbeit mit der Staatlichen Handelsschule und dem Wirtschaftsgymnasium
Hamburg). Wir verbrachten eine Woche an der Nordseeküste in Hamburg im Rahmen des
Projektes „Deutsch – tschechische Sitten und Traditionen“ mit der finanziellen Unterstützung
vom Tschechisch - Deutschen Zukunftsfonds. Wir erforschten gemeinsam Sitten und
Traditionen und lernten Sehenswürdigkeiten in Norddeutschland kennen. Alles wird im
Almanach mit der Videoaufnahme zusammengefasst.
Im Schuljahr 2007/2008 wurde das Sprachprojekt Comnius – Schulpartnerschaft „Was
verbergen und verheimlichen unsere Wälder“ genehmigt. Wir arbeiten diesmal mit einer
norwegischen Schule aus Skjetlein bei Trondheim zusammen. Es wird Kennenlernen von Flora
und Fauna der tschechischen und norwegischen Wälder geplant und dann sollten Tieratlas und
Pflanzenherbarium in der elektronischen Form entstehen. Dieses Projekt läuft immer noch.
Seit Januar 2009 verläuft das Projekt „Interaktive Tafel und Internet“ – moderne Mittel für
Sprachunterricht“, das den finanziellen Zuschuss aus Island, Norwegen und Liechtenstein
bekam im Rahmen vom Finanzmechanismus EWR und Norwegischen Finanzmechanismus.
Am Projekt arbeiten zwei Fachschulen zusammen – isländische und tschechische. Das
Hauptprojektziel stellt die Vorbereitung von Unterrichtsmaterialien für Englisch mittels der
interaktiven Tafel und des Computers dar.
Im Juni 2009 wurde das Projekt zu Ehren des tschechischen Vorsitzes in der EU realisiert –
Europa mit jungen Augen. Schüler lasen interessante Passagen aus Büchern von europäischen
Autoren während der Buchbesprechung vor. Es handlete sich um das Projekt Buch als
Kommunikationsmittel unter Nationen und es wurde vom Ministerium für Schulwesen der
Tschechischen Republik unterstützt.
Im Juli 2009 wurde das Projekt Intercultural Patchwork im Programm Grundtvig (für
erwachsene Teilnehmer der Ausbildung) genehmigt. Es handelt sich um die Zusammenarbeit
einiger Länder (Zypern, Portugal, Spanien, Polen, Schottland, Italien und Tschechien). Unsere
Schüler vom Fernstudiums nehmen an sog. Workshops in manchen von oben genannten
Ländern teil.
Im August 2009 wurde das Sprachprojekt Comenius – Schulpartnerschaft „Gemeinsame
Jugendsprache in Europa“ genehmigt. Die Hauptkommunikationssprache wird zwischen der
tschechischen und lettischen Schule Deutsch. Beide Partnerschulen werden zwei Jahre an der
Verarbeitung vom tschechisch – lettisch - deutschen Wörterbuch der Jugendausdrücke
zusammenarbeiten. Die gemeinsame Arbeit bildet auch gegenseitiges Kennenlernen von jungen
Europäern und ihren Ländern im Rahmen des reziproken Austausches.
Mgr. Lenka Tejklová

SZEŠ LANŠKROUN – AUSLANDSPRAKTIKUM IN DEN
DEUTSCHSPRACHINGEN LÄNDERN
Mai 1999 – Österreich – Landwirtschaftliche Fachschule Edelhof
Juni 2002 – BRD – Berufsschule III Schweinfurt
Im Schuljahr 2003/2004 besuchten wir unsere österreichische Partnerschule in Edelhof. 13
Schülerinnen bekamen die Möglichkeit, das österreichische Bildungssystem und natürlich
auch Lehrpläne für Fächer der Landwirtschafltichen Fach- und Berufsschule in
Niederösterreich kennen zu lernen. Wir machten uns auch mit dem praktischen Unterricht
und der schönen Schulumgebung mit der Burg Rappottenstein bekannt.
2004 – Wieder zu Besuch in Edelhof, diesmal mit drei Lehrern am Tag der offenen Tür.
Österreicher stellen diesen Tag vor allem als Präsentation einzelner Fächer und Fertigkeiten
ihrer Schüler und Lehrlinge dar. Wir bewunderten herrliche Holzreithalle, Pferdeschau im
Parkurreiten und Ausstellung von alten Autos und Traktoren.
September 2005 – BRD Berufsschule III Schweinfurt
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März 2006 – Schüler aus der BRD bei uns
September 2006 – BRD Berufsschule III Schweinfurt
März 2007 – deutsche Schüler bei uns
September 2007 – BRD Berufsschule III Schweinfurt
Juni 2008: Vorbereitungsbesuch in der BRD - Landwirtschaftliche Berufsschule München
September 2008 – Praktikum in Arbeitsstätten unserer Partnerschule in München
An diesen Austauschaufenthalten nahmen Schüler vom Fachbereich Agrounternehmen teil, sie
wohnten in Gastfamilien, wo sie landwirtschaftliche Tätigkeit unter der Fachaufsicht leisteten.
Mgr. Drahuše Tkačíková, Mgr. Martina Tomková

SZEŠ LANŠKROUN – SEMINARE AUS DER DEUTCHEN SPRACHE
1. Multimedia-Führerschein D für Deutschlehrer
Nach der zweijährigen Pause meldete ich mich wieder in den Online-Expertenkurs für
Deutschlehrer. Das in drei Module geteilte Seminar dauerte vom Oktober 2008 bis zum Februar
2009 und war sehr anspruchsvoll. Dank des Internets und der Benutzung vom System Moodle
waren Deutschlehrer aus der ganzen Welt miteinander und mit ihren Tutoren verbunden. Alle
beschäftigten sich allein aber auch gemeinsam mit verschiedenen Themen, die die heutige Jugend
interessieren. Bei den Themen verarbeiteten wir in der Rolle der Schüler Aufgaben, damit wir uns
mit breiter Internetausnutzung für didaktische Tätigkeit bekannt machen. Ich kann ähnlichen Kurs
allen meinen Kollegen empfehlen und ob ihr Lust habt, über diesen Kurs mehr zu erfahren, dann
besucht meine Webseite mtomkova.wordpress.com.
2. Seminar zum Staatsabitur
Wieder nach einem Schuljahr nahm ich mit meiner Kollegin D. Tkačíková am Seminar zum
Staatsabitur unter der Führung von Frau Bubeníčková teil. In Form des Vortrags vermittelte uns die
Lektorin die bekannte Konzeption vom Staatsabitur, danach konnten wir Fragen stellen. In der
zweiten Hälfte des Seminars beschäftigten wir uns mit der mündlichen Prüfung. Anhand der DVD
versuchten wir die Leistung einer Schülerin zu beurteilen, aber leider waren unsere Ergebnisse
unterschiedlich. Deswegen werden wir noch weitere Seminare im Schuljahr 2009/2010 absolvieren.
Martina Tomková
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SZEŠ LANŠKROUN – DER DEUTSCHE WETTBEWERB „O TRYCHTÝŘ
CH. MORGENSTERNA“

Schon lange Tradition in unserer Schule hat Teilnahme der deutschlernenden Schüler am
Rezitations- und Sängerwettbewerb „O trychtýř Ch. Morgensterna“ in Pardubice. Jedes Jahr hat der
Wettbewerb ein anderes Thema, diesmal war es Lernen. In der Sängerkategorie wählten Milan
Pluhař (Gitarrist) und Eliška Belasová mit Tereza Řeháková (Sängerinnen) das Rocklied Du
träumst von der deutschen Gruppe Oomph aus. Im Rezitationsbereich traten Veronika Hejcmanová
mit dem Gedicht Schule von K. Tucholsky auf und Filip Houdek mit dem Ausschnitt aus dem
Roman Der Vorleser von B. Schlink.
Nach der perfekten Atmosphäre und vor allem sehr guten Leistungen unserer Schüler waren wir mit
der Auswertung der Jury hauptsächlich in der Rezitationskategorie sehr enttäuscht. V. Hejcmanová
gewann den dritten Platz und nach ihr platzierte sich F. Houdek. Unsere Sänger bekamen besondere
Anerkennung der Jury, weil sie in ihrer Kategorie allein waren. Wegen gemeinsamer Enttäuschung
wissen wir noch nicht, ob wir noch überhaupt in die Zukunft an diesem Wettbewerb teilnehmen
werden.
Martina Tomková

SZEŠ LANŠKROUN – LEHRKÖRPER IM SCHWARZWALD
In unserer Schule haben Ausflüge der Lehrer schon langjährige Tradition. Heuer anfangs Mai
besuchten wir das Deutsche Mittelgebirge mit dem Schwarzwald. Diesmal reisten wir nach den
vorigen schlechten Erfahrungen
allein ohne Reiseführerin. Ich nahm deswegen alle
organisatorischen Angelegenheiten in meine Hände und zusammen mit meinem Mann kümmerten
wir uns um Bequemlichkeit der Teilnehmer.
Am Morgen nach der im Bus verbrachten Nacht begannen wir unseren zweitätigen Ausflug in der
Schinkerei Pfau, wo wir nach der Exkursion in der Räucherei Möglichkeit hatten, die angebotene
Ware zu kaufen. Herr Pfau zeigte uns auch traditionelle Wurst mit Kirschwasser, das auch zur
Schwarzwälder Spezialitäten gehört. Um mehr über alle Küchenspezialitäten dieser Region zu
erfahren, besichtigten wir den Biobauernhof Till. Eheleute Till vermittelten uns die ökologische
Bewirtschaftung auf ihrer Farm und Verarbeitung von Käse mit verschiedener Kräutermischung.
Am Nachmittag wanderten wir in der bekannten Wutachschlucht bis zu unserer Unterbringung im
Blumberger Gasthaus.
Am zweiten Tag fuhren wir zum Wasserfall Hangloch unter dem höchsten Berg im Schwarzwald
Feldberg (1493 m ü. M.) und danach stiegen wir auf den Feldberg hinauf. Großen Dank gehört auch
unseren Busfahrern, die sich um uns sehr gut kümmerten und uns im schlechten Wetter zur
Donauquelle brachten. Den Rest des Tages verbrachten wir in Freiburg mit seinen bekannten
Bächlen, Kuckucksuhren und dem Dom Münster. Manche von uns ruhten sich in der Stadt noch im
alten Thermalbad aus. Und danach konnten wir schon mit vielen neuen Ereignissen in unsere
Heimat zurückkehren.
Martina Tomková

Übersetzt von Mag Martina Tomková.
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LANSKROUN 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. In 1920´s
a Czech citizen’s school was established here. In 1930´s the district municipality started its running.
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.

LANSKROUN 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
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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.

SOME LANSKROUN OUTSTANDING PERSONALITIES
The most outstanding personalities of Lanskroun history are Petr Jelito, Jan Marek Marci, Fridrich
Gustav Piffl a Christian Polykarp Erxleben.
Petr Jelito (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.
Jan 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.
Christian Polykarp Erxleben (1765 – 1831) – a chemist, a pharmacist, a botanist and a textile
businessman.
Friedrich Gustav Piffl (1864 – 1932) – a Vienna archbishop, from1914 a cardinal. In 1922 he also
held the post of apostolic administrator of Austrian country Burgenland.

SZES LANSKROUN – SCHOOL HISTORY
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.
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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.
Since the September of 2009/2010 school year we are going to start teaching the first classes
according our new school educational programmes. There will be three branches – Economy and
Enterprise, Agro-Enterprise and Veterinary.

SZES LANSKROUN – INTRODUCTION
Dear friends,
Last year was a year of great successes but also disappointments. During 2008 and 2009 the biggest
investment projects (circa CZK 20 mil.) have been realised in our school history since its
establishment. I have been working at this school for 34 years; if I compare it with the past it was
above-average year in the area of investments in the buildings and in some domestic and
international activities but it was average in the area of our students’ study results (the results got
slightly worse as compared with the last year), the students´ absence stayed the same. In 2009 we
had very low budget of operating costs as the result of additional costs for gas. It was vital to
proceed to big money saving.
We were very disappointed by suspending of the project concerning the Environmental Centre of
Lanskroun on which we were working for one year. We are going to use the project documentation
in further component plans of school and school farm development. I consider launching of new
branch Veterinary and elaborating of educational reforms for three taught study branches as a great
achievement.
School year 2008/2009 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 regional
educational centre of agricultural, countryside and environment from our school and school farm, as
the one of the most important conditions of our school prosperity. From this reason a big investment
to school property including school farm is allowed to be done.
Further important activity is our school integration among those with life-long learning within
Pardubice County Council project. We have become a school for life-long learning and this is our
advantage in comparison to other high schools of our region. We have realised two courses within
this programme - one for farmers and the other one for horse riding trainers. 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 were more students interested in study at our school but despite
it we have just 95 pupils who were admitted to four classes of the first year. The increasing interest
in our graduates from the part of agriculture farms and companies enable them to find a job not just
in the Czech labour market but even abroad which is very valuable.
Last year can be called again the year of cooperation with various European countries. Our students
with their teachers had the opportunity to visit Germany, Slovakia, Norway, Austria and Iceland
thanks to realisation of some international projects and other activities. Our foreign partners have
also visited our school or they are going to do it.
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We successfully organized a horse race the “Clay Cup” and an Agriculture School Day. I would
like to thank to all school staff, sponsors and students for the preparation and organization of these
events.
In the long-term plan of education and development of the educational institution 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 Agro-Enterprise branch we are
one of a few schools in the Czech Republic which annually fills minimally two classes of this
branch. The interest in Veterinary branch was enormous and applicants with very good school
results were admitted. 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.
2008/2009 school year was not exceptional in the view of our students study results. It was
moderately worse in comparison to the last year. I value our students´ successes in various
competitions of high schools in maths, languages, chemistry, biology and vocational subjects very
positively. 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.
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. There are the main causes of
worsening school results and students are leaving school before finishing it.
The significantly lower number of third and fourth year students even first year students is our big
problem. More than 25% of students, who started their courses, did not complete them. This year 21
students finished with flying colours and 41 failed. Absence rate per one student was very high and
it is 74.5 lessons. The average school results were 2.562. 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 four-year studies with an exception of the 4th B class in which some
students strongly underestimated the preparation for the leaving exam.
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

SZES LANSKROUN –AT LEAST ONE PROJECT A YEAR
In 1999/2000 school year we established a contact with an Italian agriculture school in
Montombraro near Bologna. The exchange of 25 students went on within the project Socrates
Lingua E, Europe – Our Home (the weather, soil composition, etc.). The publication in Czech
and English with the vocabulary of basic expressions and aimed to traditional agricultural
products of both countries was the main project result. In Italy our school established new
contacts with a Portugal agricultural school in Runa near Tores Vedras and with a French school
in Villefranche de Rouegue.
In 2001/2002 school year a multilateral project We Feel European went on within the
programme Youth for Europe. There took part ten students from Portugal, Italy, France and the
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Czech Republic. Students spent ten days in the Czech Republic and they worked on a
publication where they expressed their feelings from their common stay.
In 2002/2003 school year a seminar for youth workers within the same programme took place in
Lanskroun; 25 educators from European countries (Italy, UK, Ireland, Germany, Holland,
Bulgaria, Spain) participated in it and exchanged their pedagogical experience, gained new
contacts and established the ground for future cooperation.
In 2003/2004 school year we started working on the exchange of 17 students between our and
the agricultural school in Runa from Portugal within the project supported by Pardubice County
Council. Portuguese students were accommodated in Czech families where they established
new friendships with our students and broke language barrier during everyday English
conversation. In Portugal our students were accommodated in the school dormitory.
For 2004/2005 school year we prepared a next project, this time within the programme
Socrates-Comenius-School Partnership. It was the language project with the title Music and
tradition in Europe. Our partner was a Portuguese school in Madeira. The aim was to record a
CD with folk and Christmas songs supplemented by a bilingual songbook.
In September 2004 there were exchange practical lessons between a Bavarian agricultural
association Junge Landwirte – Main – Rhön and students of our school. The project Club of
horses´ friends (Youth) with the title In the Saddle to understand kicked off this regular
exchange.
For 2005/2006 school year we prepared an exchange scholarship of 17 students to Slovenia
within the programme Leonardo da Vinci – students’ mobility. The project title was Farming is
my bobby. Our students spent three weeks in a partner institution– Kmetijska Šola GRM
in Novo Mesto, where they worked in a school farm. In the same school year Slovenian students
came to our school, too. Students were given Euro-passes for these practical lessons.
2006 was aimed at culture. In the spring there was a reciprocal exchange between our 36
students and students of a grammar school in Danish Ronde. In the autumn our school invited a
Danish theatre group from Copenhagen which performed a play from the life of
H. Ch. Andersen and a play How Important Is to Be Ernest by Oscar Wilde for Lanskroun
schools.
In 2006/2007 school year we worked on the language project Two Slavonic Languages in
European Community within the programme Socrates-Comenius- School Partnership. Our and
Bulgarian students of the Secondary School Dimitri Talev from Dobrich made a trilingual
picture dictionary in printed and electronical version. This dictionary was meant for Czech,
Bulgarian and English learning. Students also worked on materials of national traditions of both
countries (Christmas, Easter), discovered culture of the partner country. This was also published
in an English brochure and album. The project has successfully finished and was awarded by
the prize Label 2008.
In 2006/2007 school year – the stay in Hamburg within the project Czech – German customs
and traditions which was supported by the grant of the Czech – German fond for future (the
cooperation with the State Business School and the Business Grammar School of Hamburg. The
common investigation of customs and habits summary in the Czech – German almanac and
supplemented with a video record; visiting of North Germany and sightseeing.
2007/2008 was busy again. School got the grant for further language project within the
programme Comenius – School Partnership with the title What our forests hide and keep secret.
It was the cooperation between our school and Norwegian school in Skjetleinu near the town of
Trondheim. There was planned the cognition of flora and fauna in Czech and Norwegian
forests, creation of animal atlas and herbs in electronical version. The project has successfully
finished and was awarded by the prize Label 2009.
In 2008/2009 school year the girls´ club AE Sibyla was established apart our school. The
students of 2nd C prepared the project “ A year with Sibyla” in which they realised a lot of
activities for young people and public ( a forum about drugs, theatre performance, fairy tales
reading for children, a fashion show, a language competition in recitation and singing,
exhibitions, etc.). This project has been running within the programme Youth in action.
Since January 2009 the project for Schools Development Interactive board and Internet – the
modern tools of language education has been running. It is ssupported by a grant from Iceland,
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Liechtenstein and Norway through the EEA Financial Mechanism and the Norwegian Financial
Mechanism. This project is realised within the cooperation between two high schools –
Icelandic and Czech. Making interactive teaching materials for English learning through the
interactive board and computer is the main project aim.
In June 2009 the project within the programme Europe by young eyes was realised. Students of
2nd class read out the interesting passages from books of European writes to public forum
within the project A book as a communication tool among nations. This project was supported
by the Czech Ministry of Education.
In July 2009 the project Intercultural Patchwork within the programme Grundtvig (it is aimed
for adults participating in lifelong learning) was approved. It is a cooperation of Cyprus,
Portugal, Spain, Poland, Scotland, Italy and CR. Our distant students will take part in
workshops of some above mentioned countries.
In August 2009 the language project Comenius – School Partnership with the title The Common
Tongue of Young People in Europe was approved. The main communication language of Czech
and Latvian partners is German. The both schools will cooperate on a Czech-Latvian-English
dictionary for young people. The part of common work is also reciprocal exchange where
students have the opportunity to know each other.
Mgr. Lenka Tejklová

Practical lessons in German speaking countries
May 1999 – Austria – Landwirtschaftliche Fachschule Edelhof
June 2002 - Germany – Berufschule III. Schweinfurt
In 2003/2004 school year we visited our partner school in Austrian Edelhof within German
speaking countries. Our 13 students had the possibility to know the Austrian system of
education, school curriculum and study branches of Landwirtschaftliche Fach-und
Berufsschule in Austria. There were also practical lessons and trips to the school
surroundings with the castle Rappottenstein.
2004 – another visit of Austrian school in Edelhof. Three Czech teachers visited The Day of
Open Doors. The Austrians presented mainly their individual study branches and pupils’
skills there. The teachers admired a lovely wooden riding-school, a horse riding show and an
exhibition of old tractors and cars.
September 2005 - Germany Berufschule III Schweinfurt
March 2006 – students from Germany in our country
September 2006 – Germany Berufschule III Schweinfurt
March 2007– students from Germany in our country
September 2007 – Germany Berufschule III Schweinfurt
June 2008- preparation visit in Germany - Landwirtschaftliche Berufschule München
September 2008 - vocational training in the working places of this partner school in Munich
The students of the Agro-Enterprise branch participated in these exchanges. They lived in the host
where they worked in the agriculture families under skilled supervision.
Mgr. Drahuše Tkačíková, Mgr. Martina Tomková

Translated by MA Radmila Janouskova.
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PLÁN ŠKOLNÍHO ROKU 2009/2010

Září
Říjen

Listopad

Prosinec

Leden

Únor
Březen
Duben

Květen

Červen
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1.9. 2009
16.9. 2009
30.9. 2009
2.10. 2009
26. - 27.10. 2009
29. - 30.10. 2009
6. - 7.11. 2009
16.11. 2009
25.11. 2009
27.11. 2009
5.12. 2009
18.12. 2009
21. – 22.12.2009
23.12. 2009
- 1.1. 2010
13.1. 2010
25.1. 2010
28.1. 2010
29.1. 2010
22. - 28.2. 2010
24.3. 2010
31.3. 2010
1. - 2.4. 2010
14.4. 2010
16.4. 2010
22.4. 2010
10.5. 2010
12.5. 2010
8.5. 2010
12.5.2010
14.5. 2010
17.5. – 21.5. 2010
20. - 26.5. 2010
24. - 31.5. 2010
14. - 18.6. 2010
18.6. 2010
23.6. 2010
25.6. 2010
30.6. 2010

Zahájení školního roku
2. termín maturitní zkoušky
Pedagogická rada kontrolní
SRPDŠ l. ročníků
Ředitelské volno
Podzimní prázdniny
Dny otevřených dveří
Ředitelské volno
Pedagogická rada
SRPDŠ celoškolní
Den otevřených dveří
Ukončení kalendářního roku
Ředitelské volno
Vánoční prázdniny
Maturitní zkouška
Klasifikační porada
Vydání pololetního vysvědčení
Pololetní prázdniny
Jarní prázdniny
Pedagogická rada
Den učitelů
Velikonoční prázdniny
Pedagogická rada
SRPDŠ celoškolní
Přijímací zkoušky 1.termín
Klasifikační porada 4.ročníku Podnikání a sluţby
Vydání vysvědčení 4.ročníku Podnikání a sluţby
Jezdecké závody a 11. ročník Dne zemědělské školy
Klasifikační porada 4.ročníků Agropodnikání
Vydání vysvědčení 4.ročníků Agropodnikání
Odborný kurz 3. ročníků - Agropodnikání
Maturitní zkoušky Podnikání a sluţby
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 sluţby
Vydání vysvědčení a ukončení školního roku

web: http://www.szes-la.cz

web: http://www.sibyla-lanskroun.cz
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