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Vážení přátelé Střední zemědělské školy, Lanškroun, 

nepřísluší mi hodnotit celý uplynulý školní rok vzhledem k tomu, že do funkce ředitele školy a školního 

statku jsem nastupoval až poslední čtvrtletí školního roku 2009/2010. I přesto se za tuto relativně 

krátkou dobu stalo velmi mnoho věci, které se přímo dotýkají chodu školy a školního statku a to jak 

v pozitivním, tak v negativním slova smyslu.  Na škole se i nadále vyučuje ve 3 studijních oborech a to 

Agropodnikání, Veterinářství a Ekonomika a podnikání. Posledně jmenovaný obor však již v příštím 

školním roce 2011/2012 nebude, z nařízení podléhajícímu schválené koncepci změn ve středním 

školství Pardubického kraje, znovu otevřen. To znamená, že od příštího školního roku nám bude 

snížena kapacita maximálního naplnění oboru Ekonomika a podnikání ze 120 na 90 žáků, zúží se tak 

spektrum nabízených oborů a to hlavně pro zájemce z řad žáků lanškrounska a blízkého okolí. Zároveň 

bude také, díky neúprosnému demografickému vývoji, menší celkový počet žáků opouštějících základní 

školy a dojde tak velmi pravděpodobně k nižšímu naplnění kapacity naší školy, bohužel i díky dopadu 

plánovaných změn v organizaci středního školství Pardubického kraje. 

Proti minulému školnímu roku byl vyšší zájem o studium na naší škole. Máme přijato 95 žáků do čtyř 

tříd 1. ročníku a naplněnost kapacity školy se tak blíží svému maximu. 

Další významnou aktivitou je začlenění SZeŠ Lanškroun mezi školy s celoživotním vzděláváním v rámci 

projektu Pardubického kraje. Stali jsme se školou celoživotního vzdělávání a to je naše výhod a ve 

srovnání s jinými středními školami regionu. Na základě tohoto programu se realizoval kurz pro 

zemědělce a znovuobnovila akreditace pro pořádání kurzu cvičitele jezdectví. Jsme jedinou školou v ČR, 

která pro zájemce o jezdecký sport tento kurz může pořádat. 

I.  

Úvodní slovo ředitele školy 

„Zmodernizovat areál školního statku…“ 
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Během tohoto školního roku jsme také podali dvě nové žádosti v operačních programech vzdělávání 

pro konkurenceschopnost v oblasti 1.1 „Modernizací výuky ke zkvalitnění vzdělávání na SZeŠ 

Lanškroun“ a 3.2 „Rozvoj nabídky dalšího vzdělávání v oblasti zemědělství“. 

Zhruba od konce května probíhá intenzivní příprava projektu „ Veterinárně – zemědělského centra 

Lanškroun“, který bude podán v oblasti ROP NUTS II SV 4.2 do konce měsíce září roku 2010 a bude řešit 

vybudování zázemí pro zkvalitnění praktické výuky na školním statku, plně odrážející moderní trendy 

v zemědělství, veterinářství a biotechnologiích využívaných v těchto oblastech.   

Téměř již tradičně se i opět v tomto školním roce rozšířila spolupráce s některými evropskými zeměmi. 

Díky realizaci mezinárodních projektů i vlastních aktivit mohli naši žáci i někteří učitelé navštívit 

vybrané evropské země. Naši zahraniční partneři z Lotyšska, Španělska a Itálie také navštívili, anebo 

brzy navštíví recipročně naši školu. 

Úspěšně jsme zorganizovali jezdecké závody O hliněný pohár a Den zemědělské školy. Chtěl bych tímto 

znovu poděkovat všem zaměstnancům, sponzorům a v neposlední řadě našim žákům za přípravu a 

organizaci těchto akcí. 

V dlouhodobém záměru vzdělávání a rozvoje výchovně vzdělávací soustavy Pardubického kraje je naše 

škola zařazena jako významné centrum zemědělského vzdělávání pro absolventy základních škol i pro 

dospělé za účelem celoživotního vzdělávání. Zájem o studium zemědělského oboru Agropodnikání se 

v letošním roce stabilizoval, a stále jsme jednou z mála škol v ČR, která naplňuje každoročně minimálně 

2 třídy v ročníku tohoto oboru. Zájem o obor Veterinářství byl velký a byli přijati uchazeči s  dobrým 

prospěchem.  

Ve výroční zprávě Vás chceme seznámit s průběhem uplynulého školního roku a přiblížit Vám život naší 

školy, život žáků, zaměstnanců a přátel SZeŠ Lanškroun. 

Ing. David Hruška, ředitel školy 
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Střední zemědělská škola Lanškroun vznikla v roce 1960 ze zemědělského učiliště. Škola se skládá ze 

čtyř významných celků – vlastní školy, školního statku, který svými objekty přímo navazuje na školní 

areál; nedílnou součástí je domov mládeže a jídelna. Tato skutečnost vytváří přímo ideální podmínky 

pro výuku odborných předmětů a praxe. Škola má velmi kvalitní zázemí pro sportovní činnost 

a autoškolu. Při škole funguje také sportovní klub, jezdecký klub a středisko doplňkové činnosti. 

V současné době studuje na zdejší škole 315 žáků denního a 18 žáků dálkového studia. Vyučujeme tři 

maturitní obory – Agropodnikání, Podnikání a služby (od 1.9.2009 – Ekonomika a podnikání) 

a Veterinářství. Od 1. 9. 2009 vyučujeme všechny obory na základě zpracovaných ŠVP. 

Jsme aktivní v odborné činnosti, spolupracujeme se zemědělskou praxí, ČZU Praha, výzkumem a úřady. 

Škola je partnerem projektu „Rozvoj lidských zdrojů v aplikovaném zemědělském výzkumu – cesta 

k posílení konkurenceschopnosti agrárního sektoru“. Nositelem tohoto projektu je Výzkumný ústav pro 

chov skotu, s.r.o. Rapotín. Pořádáme odborné semináře, školení a řešíme výzkumné úkoly. Jsme 

zakládajícím členem vzdělávací instituce Agrovenkov a Asociace vzdělávacích zařízení pro rozvoj 

venkovského prostoru se sídlem v Humpolci.  

Škola má bohatou mezinárodní spolupráci a v rámci mezinárodních projektů připravujeme naše žáky 

a učitele na život v EU a také se snažíme zlepšit komunikační schopnosti zejména v anglickém jazyku. 

Spolupracovali jsme se školami obdobného typu v Itálii, Francii, Německu, Rakousku, Slovinsku, 

Dánsku, Švédsku, Portugalsku, Bulharsku, Norsku a Slovensku, Islandu. V rámci zlepšování komunikační 

schopnosti žáků v německém jazyku se jedná o novou spolupráci především s Lotyšskem. 

Pro zlepšení ekonomické situace provozuje SZeŠ Lanškroun doplňkovou činnost v následujících 

oblastech: výcvik koní a jezdectví, výuka a vzdělávání, pronájem ubytovacích zařízení, autoškola, 

stravování. 

Ing. Josef Coufal, Ing. David Hruška, ředitel školy 

II.  

Charakteristika školy 

„Pokračujeme v modernizaci…“ 
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NÁZEV (NA ME OF  SCH OOL ,  NAME DER SC HU LE)  

Střední zemědělská škola, Lanškroun, Dolní Třešňovec 17 

S ÍD LO ORGA NIZ ACE (SEA T OF  ORGA NIZATION ,  S ITZUNG)  

563 22 Lanškroun, Dolní Třešňovec 17, 
loc: 49o55’23,4”N; 16o36’43,84”E 

IČO  

00087670 

KONTA KT  

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

e-mail: info@szes-la.cz 

tel./fax: +420 465 321 098 

PRÁVNÍ FORMA  

příspěvková organizace, zřizovatel Pardubický kraj 

NÁPLŇ ČINNOSTI  

  vzdělávání a výchova žáků 

ŘEDITE L ŠKOLY  (HE AD TEACHE R ,  SCHU LLDIRE KTOR)  

Ing. David Hruška 
tel.: +420 465 322 179, e-mail: hruska@szes-la.cz 

ZÁSTUPCE  ŘEDITE LE  (V IC E  PRINCIPA L ,  KONREKTOR)  

Ing. Josef Coufal 
tel.: +420 465 321 098, e-mail: coufal@szes-la.cz 

VED OUCÍ  U ČITEL  PRAXE  

Ing. Jiří Hřebíček 
tel.: +420 465 321 098, e-mail: hrebicek@szes-la.cz 

VÝCH OV NÝ PORAD CE  

Ing. Rudolf Rabas 
tel.: +420 465 321 098, e-mail: rabas@szes-la.cz 

ŠKOLSKÁ RAD A (SCH OOL COU NC IL ,  SCHU LRAT )  

Ing. Jaromíra Tmějová, Ing. Petr Kotěra, Petra Juřinová 
e-mail: tmejova@szes-la.cz 

DOMOV MLÁDEŽE (SCH OOL DORMITORY ,  INTE RNAT)  

Bohdan Melnyk, vedoucí vychovatel 
e-mail: melnyk@inlan.cz, dm@szes-la.cz 

tel. +420 465 324 898 
tel./fax:+420 465 324 597 

http://www.szes-la.cz/
mailto:info@szes-la.cz
mailto:hruska@szes-la.cz
mailto:coufal@szes-la.cz
mailto:hrebicek@szes-la.cz
mailto:rabas@szes-la.cz
mailto:tmejova@szes-la.cz
mailto:melnyk@inlan.cz
mailto:info@szes-la.cz
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Spolupráce školy na regionální úrovni 

SZeŠ Lanškroun působí jak na regionální, tak na republikové a zahraniční úrovni. Vzhledem 

k oborovému zaměření se snažíme nejvíce spolupracovat se zemědělskými podniky, výzkumnými 

ústavy, vysokými školami a veřejnou správou. Velmi dobrou spolupráci máme s regionem Lanškrounsko 

a městem Lanškroun. 

V rámci Pardubického kraje jsme členy vzdělávacího centra Agrovenkov, které by mělo zajistit 

vzdělávací a poradenskou činnost pro potřeby zemědělství a venkova. 

Dlouholetou spolupráci máme s ČZU Praha, Institutem vzdělávání a poradenství, se kterým řešíme 

některé výzkumné úkoly v oblasti vzdělávání.  

Každoročně spolupracujeme s Agroekem Žamberk, VÚŽV 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 rezortu. Jsme 

členy Asociace pro zemědělský prostor. 

Dlouhodobě spolupracujeme s Českou jezdeckou federací při pořádání jezdeckých závodů a udělování 

licencí jezdců a cvičitelů. Obnovili jsme oprávnění pro výuku licence cvičitele jezdectví. Dále 

spolupracujeme s Agrární komorou ČR a zemědělskou praxí. 

Ing. David Hruška, ředitel školy 
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POČET TŘÍD   14  

 

POČET ŽÁ KŮ  333  

   

PRŮ MĚ RNÝ POČET ŽÁKŮ N A TŘÍDU  23,79  

 

PRŮ MĚ RNÝ POČET ŽÁKŮ N A UČ ITE LE   10,8  

 

PRŮ MĚ RNÁ D OC HÁZ KA Ž ÁK Ů  86,04%  

  

POČET ŽÁ KŮ V  OBOREC H  

 A)  4  -  LETÝ  STU DIJ NÍ  315  

 B)  5  -  LE TÝ D ÁLKO VÝ  18  

ŠKOLA VYUČ OV ALA NÁ SLE DUJÍC Í  OBORY  

 AGROPO DNIK ÁNÍ  41-41-M/001,  DENNÍ  

 AGROPO DNIK ÁNÍ  41-41-M/01,  DENNÍ  

 VETER INÁŘ ST VÍ   43-41-M/01,DENNÍ  

 POD NIK ÁNÍ  A SL UŽBY  64-41-M/001,  DENNÍ  A  D ÁL KOVÉ  

 EKONOMI KA A PO D NIK ÁN Í  63-41-M/01,  DENNÍ  

POČET ŽÁ KŮ ,  KTE ŘÍ  OPA KOVA LI  ROČ N ÍK  7  

 

POČET ŽÁ KŮ ,  KTE ŘÍ  PŘE DČA SNĚ U KON Č ILI  STUDIUM  24 

 

POČET ŽÁ KŮ ,  KTE ŘÍ  BYLI  ZE  STUDIA  V YLOUČE NI  0 

 

POČET ŽÁ KŮ ,  KTE ŘÍ  PŘE ŠLI  Z  J INÝCH ŠKOL  12  

 

ŽÁCI  S  2.  A  3.  ST .  Z  CH OVÁNÍ  2,54%  

 

CELKOVÝ POČET  NE OMLUV ENÝC H H OD IN  18  
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Úkoly na školní rok 2010/2011 

1) Naplňovat i nadále kapacitu školy na počet 360 žáků a hlavně dále zastavit pokles počtu žáků, 
který trval od roku 2004 do roku 2009 a to i za zhoršených podmínek, plynoucích ze změn ve 
středním školství Pardubického kraje, vedoucích ke snížení kapacity oboru Ekonomika 
a podnikání z původních 120 na 90 žáků v roce 2010/2011 s tím, že v příštích třech následujících 
letech dojde k úplnému uzavření oboru. To bude znamenat zákonitě nižší možnost celkově 
naplnit kapacitu školy (úbytek až o 120 žáků v roce 2014/2015) v tomto oboru a to současně při 
stále klesajícím počtu žáků vycházejících ze základních škol. 

2) Vybudovat v horizontu několika příštích let moderně vybavené učebny odborných předmětů a 
jazyků. Musíme vybavit laboratoře novými, moderními přístroji na diagnostiku a rozbory. Za 
důležité považuji vybudování nové víceúčelové haly pro chov krav s produkcí mléka a krav bez 
tržní produkce mléka, veterinární laboratoře (biotechnické laboratoře), pitevny, zázemí pro 
chov drobných hospodářských zvířat, dobudování botanické zahrady a odpočinkové a relaxační 
zóny pod jídelnou a v prostoru dvora. 

3) Zlepšovat výsledky výchovně vzdělávacího procesu s důrazem na vynikající a výjimečné 
studenty; pokusit se snížit absenci a počet neprospívajících žáků, snížit úbytek žáků během 
studia. 

4) Rozvíjet mezinárodní spolupráci. Nadále se zapojovat do mezinárodních grantů pro získání 
finančních prostředků. Stabilizovat naše kontakty na 2-3 zahraniční školy a s těmi úzce 
a pravidelně spolupracovat. V současné době se otvírá možnost úzce spolupracovat se 
zemědělskou školou ve Francii a Itálii. 

5) Věnovat i nadále velkou pozornost projektu státní maturita. 

6) Zajistit lepší propagaci oboru Veterinářství a Agropodnikání. 

7) Pokračovat v pořádání výstav, Dnů otevřených dveří SZeŠ, jezdeckých závodů a v celkové 
propagaci školy.  

8) Umožnit výuku pro získání licence cvičitele, pořádat další odborné akreditované kurzy 
zakončené pověřením či oprávněním dle platné legislativy ČR a EU. 

9) Pokračovat ve spolupráci s odbornou zemědělskou praxí, pokračovat ve vzdělávání zemědělců, 
spolupracovat s výzkumem; nadále pořádat odborné semináře. 

10) Přebudovat, ve spolupráci se školním statkem, areál na farmu odpovídající modernímu pojetí 
hospodaření. 

11) Zřídit specializovanou multimediální učebnu (posluchárnu) pro pořádání odborných kurzů 
absolvovaných našimi žáky i účastníky dalšího vzdělávání. 

12) Spolupracovat s vysokými školami v ČR a zahraničí; hlavně pak s MU a VFU v Brně a  ČZU 
v Praze. 

Ing. David Hruška, ředitel školy 
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Výuka praktických činností v odborných předmětech v roce 2009/2010 

Naši žáci v jednotlivých ročnicích absolvují praxe podle zpracovaných ročních tematických plánů, 

v souladu s učebními osnovami. První ročníky Agropodnikání a Veterinářství se učily podle nových 

školních vzdělávacích plánů. 

Pod vedením učitelů praxe a instruktorů probíhají praxe rozvrhové a učební, zde je plně využíváno 

zázemí školy a provozů školního statku, který navazuje bezprostředně na areál školy. Středisko chovu 

koní v počtu využívaných hodin vysoko převyšuje ostatní pracoviště - těmi jsou: chov dojnic nebo 

odchovna telat a mladého skotu v areálu školy. Pro studenty se zaměřením na zemědělský provoz se 

snaží škola vytvořit podmínky i pro nácvik mechanizačních praktických činností podle etap polních 

prací, kde se mohou zruční žáci zapojit v linkách společně s traktoristy školního statku, převážně při 

podzimních polních pracích. V areálu školního statku si pronajala firma BV/TECHNIKA s.r.o., zaměřená 

na prodej a servis strojů pro zemědělství, lesní a komunální činnosti, volné prostory dílen. Zástupci této 

firmy jsou absolventy školy a garantují zázemí pro výuku i praxe v aktivitách firmy včetně servisních 

činností prodávané techniky. 

Pro odborné blokové a individuální praxe využíváme rovněž zázemí školního statku, nedávno 

otevřeného nedalekého psího útulku. Práce v psím útulku (Caniscentrum s.r.o) obnáší  ošetřování zde 

umístěných zvířat, krmení, napájení, čištění prostor kotců a voliér, čištění zvířat, péči o pracovní 

prostředí, spoluúčast na výcviku psů a další volnočasovou činnosti. Toto zázemí využívají studenti všech 

oborů, zejména však studující oboru Agropodnikání a oboru Veterinářství. 

Ve školním roce 2009 - 2010 škola využívala pro praxe osvědčená smluvní pracoviště na podnicích 

v působnosti celého Pardubického kraje i mimo tento region. Jsou to společnosti zabývající se 

zemědělskou prvovýrobou ZOD Žichlínek, a.s.Podorlicko-Mistrovice, farma manželů Kaplanových 

v Líšnici, kde je možné načerpat znalosti s provozováním agroturistiky, praxe v ovocných a okrasných 

školkách v Lanškrouně u pana Michálka. Stále více je využíváno možnosti praxí na rodinných farmách. 

U studentů, kteří pocházejí z rodin provozujících zemědělskou prvovýrobu, umožní škola na žádost 

rodičů odborné individuální a prázdninové praxe doma, většinou při špičkových pracích (sklizeň plodin, 

setí, orba apod.). 

Studenti se zaměřením na chov koní mají možnost výběru praxí na již tradičních pracovištích. Jsou to 

praxe v následujících chovech koní: u pana Skřivana na Suché u Litomyšle, u manželů Půlpánových, 

hřebčín „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. Využívání koní pro 

léčebnou terapii (hiporehabilitaci a hipoterapii) si děvčata letošního roku vyzkoušela v Brně Hostěnicích 

u Bc. Vandy Caskové. Pokračují kontakty se stájí pana Bittla, který provozuje jezdeckou školu 

a agroturistiku na koních v Semaníně u České Třebové; zájemci o westernové ježdění najdou zázemí 

u pana Kněžoura v Ostrově u Lanškrouna. Zajímavé praxe jsou také v chovu chladnokrevných koní 

Dvorka-Janovice, kde jsou zaměstnáni naši absolventi Jan Škarka a Kateřina Pernicová. 

Tradičním místem je rovněž provoz Národního hřebčína Kladruby nad Labem ve Slatiňanech, pracoviště 

studentů čtvrtého ročníku, kde se jeden týden ve školním roce mohou v rámci individuální praxe 

seznámit s chovem Kladrubského vraníka, s evidencí koní; v posledních letech se také nabízí týdenní 
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praxe přímo v Kladrubech nad Labem. U studentů třetích ročníků respektuje škola u prázdninových 

praxí zájem o pracoviště podle vlastního výběru. 

Studující prvního a druhého ročníku oboru Ekonomika a podnkání získávají cenné zkušenosti se 

samostatnou obchodní činností pod vedením paní učitelky Machové ve školním bistru v rámci týdenní 

individuální praxe. Škole vyšla vstříc i pobočka Komerční banky, kde je umožněna stáž našim studentům 

v programu stavebního spoření a dalších aktivit K.B. Dalšími pracovišti studentů třetího ročníku 

uvedeného oboru byly stáže na jednotlivých odděleních Městského úřadu Lanškroun a pracoviště 

„AUDIT“ poradenské ekonomické firmy pana Nováka. 

V posledním ročníku studia odevzdává každý student písemnou závěrečnou práci zaměřenou na řešení 

konkrétní podnikatelské činnosti (podnikatelský záměr), který musí před komisí obhájit ve všech 

studijních oborech. 

V tomto výčtu nejsou uvedeny výměnné pobyty, o kterých bude zmínka v jiné části publikace. 

Ing. Jiří Hřebíček, vedoucí učitel praxe 

Autoškola 2009/2010 

Pro obor Agropodnikání je zařazen do výukového plánu druhého a třetího ročníku i odborný předmět 

Motorová vozidla v rozsahu stanoveném osnovami. Zde je hlavní obsahovou částí výuka pravidel 

silničního provozu, technika a konstrukce motorových vozidel a zdravotní příprava. Součástí výuky je 

i praktická příprava žáků v řízení traktoru ve druhém ročníku a v řízení osobního automobilu v ročníku 

třetím. Vše je směřováno pro závěrečné zkoušky před zkušebním komisařem a k získání řidičského 

oprávnění skupin T (traktor) ve druhém ročníku a skupiny B (osobní automobil) ve třetím ročníku. 

Závěrečné zkoušky nejsou ekonomickou povinností školy a od července 2006 si platí poplatek za 

provedení úkonu zkoušky (zkušebního komisaře) každý žák sám. 

Pro zájemce z řad žáků, kteří nemají možnost v rámci osnov získání výše uvedených řidičských 

oprávnění, umožní škola za finanční spoluúčasti uvedená vozidla i motocykl. Tato nabídka platí nejen 

pro naše žáky, ale i pro veřejnost za plnou úhradu, kde tyto služby zajišťujeme v mimopracovní době 

v rámci hospodářské činnosti. Studenti ekonomického oboru Podnikání a služby mohou za částečnou 

úlevu využít rovněž těchto služeb. Řidičské oprávnění k řízení nákladního automobilu může škola zajistit 

smluvně u autoškoly Ing. Cardy. 

K výuce máme vytvořené zázemí na hale praktické výuky, kde je k dispozici i učebna pro teoretickou 

přípravu, případně i výukové modely a obrazy k výuce konstrukce vozidel. 

Pro praktické jízdy má škola k dispozici vlastní traktory Z-7711 a 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 paní Renata Marková; v případě potřeby 

vypomáhají pánové Ing. Jan Račanský a Ing. Jaromír Kubeš. Teoretickou přípravu a výuku předmětu 

Řízení motorových vozidel vyučuje pan Zdeněk Paďour.  

Autoškola při SZeŠ Lanškroun počítá i v následujících letech s výše uvedenými službami a přes značnou 

ekonomickou náročnost také se zajištěním výukových programů. 

Ing. Jiří Hřebíček, Zdeněk Paďour 
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Školská rada 

Školská rada SZeŠ Lanškroun je orgánem školy, který umožňuje zákonným zástupcům nezletilých žáků, 

zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším 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 rada plnit své hlavní úkoly. 

Školská rada se vyjadřuje k návrhům školních vzdělávacích programů, schvaluje výroční zprávu 

o činnosti školy, schvaluje školní a stipendijní řád, pravidla hodnocení žáků, podílí se na tvorbě 

koncepčních záměrů, projednává návrh rozpočtu školy na příští rok, projednává inspekční zprávy, 

podává podněty. 

Členy rady na naší škole jsou za pedagogický sbor Ing. Jaromíra Tmějová, zástupcem studentů a jejich 

zákonných zástupců je paní Petra Juřinová, za zřizovatele byl jmenován Ing. Petr Kotěra. Předsedkyní 

školské rady je Ing. Jaromíra Tmějová. 

Schůzky rady se uskutečňují vždy na jaře a podzim. Mimořádně byla školská rada svolána na volbu 

zástupce rady do konkurzní komise na výběr ředitele školy v prosinci 2009. 

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. Předsedkyní celoškolského výboru je paní Miriam Konečná, matka studenta ze 3. C ročníku. 

Rodiče jsou informováni o aktivitách školy a spolurozhodují o čerpání peněžních 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 příležitosti 

maturitního plesu a slavnostního předávání maturitních vysvědčení na lanškrounském zámku. 

V letošním školním roce rodiče schválili příspěvek ve výši 5 000,- Kč na nákup nových knih do školní 

knihovny. 

Ing. Věra Zemanová 

ICT 2009/2010 

Informační a komunikační technologie již pronikly téměř do všech oborů lidské činnosti. Zdroje 

informací nejen studenti hledají prakticky vždy v první řadě „na internetu“ a teprve potom sáhnou po 

jiných zdrojích. Osobní počítač nebo mobilní zařízení s připojením k internetu je dnes běžným 

nástrojem v rukou prakticky každého školáka. 

Již v minulém školním roce jsme z prostředků grantu Pardubického kraje vybavili kompletně jednu 

počítačovou učebnu a navíc pořídili dataprojektor do učebny biologie. Starší uvolněné počítače jsme 

tradičně převedli na domov mládeže, kde jimi byly doplněny dvě klubovny s internetovým připojením. 

Výrazné rozšíření síťové infrastruktury bylo realizováno během letních prázdnin a na začátku tohoto 
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školního roku - a to z prostředků projektu EU FM EHP/ Norska - Fond pro podporu spolupráce škol, 

aktivita Rozvoj institucí. Toto rozšíření představuje „zasíťování“ dalších učeben na hlavní budově školy 

s možností osazení několika dalších AP (přístupový bod k WiFi) tak, aby signál pokryl prakticky celý 

prostor školy.  V rámci tohoto projektu byla pořízena také interaktivní tabule s příslušenstvím do jedné 

učebny a v souvislosti se zmíněným projektem je využívána převážně při výuce anglického jazyka. Dále 

se podařilo dovybavit učebny dalšími třemi dataprojektory a jedním vizualizérem. 

Také využívání ICT se zvolna, přirozeným vývojem rozšiřuje. Připravili jsme nové webové stránky školy, 

které nahradily již letitou prezentaci. Tato změna našla sice i své odpůrce, ale koncepce nové 

prezentace je mnohem modernější a flexibilnější, takže stránky nyní obsahují další nové informace 

a také jejich správa je jednodušší. Součástí webu školy je také nová podoba aplikace informující rodiče 

o studijních aktivitách a výsledcích jejich dětí, obsahující nové prvky rozšiřující tuto aplikaci především 

o komunikaci mezi školou a rodiči. 

V oblasti výuky se začalo vyučovat podle nových školních vzdělávacích programů. Jejich součástí je také 

posílení ICT ve výuce – zvláště v programu vzdělání Agropodnikání. Snažíme se, aby naši absolventi byli 

dobře připraveni na využití nejmodernějších technologií ve své budoucí praxi nebo dalším vzdělávání. 

Mgr. Emil Fogl 

Česká školní inspekce 

Dne 9.3.2010 proběhla kontrola Krajské veterinární správy Pardubického kraje na dodržování Zákona č. 

246/92Sb. na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů (výuka a laboratorní zvířata). Ve 

dnech 1.-5. 2. 2010 proběhla na SZeŠ  a ŠS kontrola OIP v oblasti dodržování povinností vyplývajících 

z předpisů v úseku: pracovně-právních vztahů, pracovních podmínek, BP a bezpečnosti technických 

zařízení se zaměřením na výuku žáků a jejich výrobní praxi, chov koní a jejich výcvik. Dne 14.12.2009 

byla provedena následná kontrola KÚ Pardubického kraje k odstranění závad  z řádné kontroly, která 

proběhla v roce 2008. Ve dnech 9. -10. 2. 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 služeb a ochrany zdraví podle ustanovení § 29 odst. 2 zákona č.561/2004 Sb. Inspekce 

konstatovala, že oblasti BOZ je věnována dostatečná pozornost. 

Na podzim roku 2008 se kontroloval úsek hospodaření 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 mládeže, 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. David Hruška, ředitel školy 
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Výsledky přijímacího řízení 

Ve školním roce 2009/2010 se přihlásilo na 1. termín do 1. ročníku 256 uchazečů denního studia. 

Přijímací zkoušky proběhly ve třech kolech. Žáci byli přijímáni podle studijních výsledků ze základní 

školy bez přijímací zkoušky. Rozhodnutí o přijetí jsme rozeslali v 1. termínu 110 žákům. Počet 

odevzdaných zápisových lístků byl 85, tj. 77,3%. Po třech kolech přijímacího řízení a uplatnění 

autoremedury máme ve škole do 1. ročníku přijato 95 studentů, kteří odevzdali zápisový list. 

Obor Přihlášeno Přijato 

Agropodnikání 98 47 

Veterinářství 106  29 

Ekonomika a podnikání 58 17 

Celkem 262 93 

 

Vlivem klesajícího počtu žáků na základních školách bude stále větší problém pro školu zajistit 

dostatečný počet kvalitních uchazečů o studium. Výrazně se projevil zájem o nový obor Veterinářství 

a slabší zájem byl o obor Ekonomika a podnikání. Pro příští období musíme zajistit lepší propagaci pro 

nový obor. V dalším školním roce již pravděpodobně, díky reformě středního školství Pardubického 

kraje, znovu neotevřeme právě obor Ekonomika a podnikání. Musíme dále propagovat naši školu 

III.  

Obory vzdělání, další vzdělávání 
v rámci celoživotního učení, 
přijímací řízení 

„Zajistit dostatečný počet kvalitních uchazečů o studium.“ 
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a hlavně navázat spolupráci se ZŠ a zemědělskými podniky. I v roce 2010 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. Podařilo se nám získat místní zájemce z řad mládeže o práci v chovu 

koní. Formou přednášek, propagací v novinách a odborných časopisech, pořádáním dnů otevřených 

dveří, členstvím v SJK a podobně musíme získávat nové žáky ze základních škol ale i ze zahraničí. 

Ing. David Hruška, ředitel školy 

 

Dálkové studium 

Škola nabízí příležitost získat vzdělání i pro dospělé. Jednou z možností je dálkové studium, které je 

otevřené při oboru Podnikání a služby. 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 zvládají jen velmi obtížně. 

Ze 37 studentů, kteří touto třídou prošli, jich na konci čtvrtého ročníku zůstalo pouhých 18. Společně 

s Mgr. Radmilou Janouškovou se i tito studenti zapojili do mezinárodní spolupráce a v rámci ní navštívili 

tento školní rok Itálii. Další zahraniční cesty je ještě čekají v posledním pátém ročníku. 

Ing. Jaromíra Tmějová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Itálie 

muzeum keramiky 

4.DS 
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Výuka aplikované ekonomie 

Ve školním roce 2009/2010 se aplikovaná ekonomie vyučovala ve všech třídách 3. ročníku v oboru 

Agropodnikání a Podnikání a služby. Žáci založili studentské společnosti, z nichž jedna zajišťovala 

provoz bistra na domově mládeže a umožnila tak ubytovaných studentům v odpoledních a večerních 

hodinách nákup cukrovinek a nápojů. Studenti další třídy provozovali obchodní činnost, nakupovali 

dekorativní předměty z pedigu a následně je prodávali učitelům, spolužákům a dalším zájemcům ze 

svého okolí. I v tomto školním roce byly využívány moduly pro e-learningové vzdělávání Poznej svoje 

peníze a e-Ekonomie. 

Ing. Věra Zemanová 

Fiktivní firma 

Fiktivní firma se v naší škole vyučuje od roku 2006/2007 jako volitelný předmět ve 4. ročníku oboru 

Podnikání a služby. Je vhodnou formou přípravy organizačních a řídících pracovníků pro libovolnou 

oblast činnosti, neboť ve fiktivní firmě jde o praktické procvičování teoretických vědomostí a znalostí. 

Práce ve fiktivní firmě má co možná nejvíce připomínat práci ve skutečné firmě (obchodní, výrobní, 

dopravní, služeb apod.), proto studenti využívají při práci podklady z hospodářské praxe a řídí se 

platnými právními předpisy. Jediný, i když podstatný rozdíl ve srovnání se skutečnou firmou spočívá 

v tom, že ve fiktivní firmě nedochází ke skutečnému pohybu zboží a peněz, ale studenti pracují 

s fiktivním zbožím a fiktivními penězi. 

Pro lepší představu o práci skutečné firmy a užší spojení s praxí je vhodné, aby fiktivní firma navázala 

kontakt se skutečnou firmou, jejíž činnost bude do určité míry kopírovat a zároveň jí může zajistit 

určitou formu reklamy. Při zakládání fiktivní firmy si žáci sami vyberou: předmět podnikání, právní 

formu, vhodný název, logo. Dále sestaví zahajovací bilanci, rozhodnou se, jakou částku bude tvořit 

základní kapitál a zvolí si peněžní ústav pro zajištění finančních operací firmy. 

Žáci naší školy zvolili právní formu společnost s ručením omezeným ve shodě s doporučením 

v dispozicích pro fiktivní firmy. Škola je zaregistrována v Centru fiktivních firem ČR (CEFIF) při Národním 

ústavu odborného vzdělávání v Praze. Toto centrum zajišťuje fiktivním firmám všechny vnější 

předpoklady pro jejich řádnou činnost, poskytuje jim potřebné informace a umožňuje zapojení se do 

trhu fiktivních firem v ČR i v zahraničí. CEFIF nahrazuje fiktivním firmám reálné instituce, se kterými 

přicházejí do kontaktu při skutečném podnikání. Za tímto účelem má oddělení: informační, 

živnostenský úřad, obchodní soud, banku FIBA plnící funkci centrální banky, finanční úřad, 

korespondenční dodavatel, zdravotní pojišťovna, správa sociálního zabezpečení. 

V letošním školním roce si žáci vybrali jako předmět činnosti papírenskou výrobu a prodej papírenského 

zboží. Výběr byl ovlivněn skutečnou firmou STEPA s. r. o., se kterou se podařilo navázat kontakt 

a rozvinout spolupráci. Název firmy zůstává od loňského školního roku Ko – fi – LA, s. r. o.  

V průběhu roku se naše firma zúčastnila již po několikáté regionálního veletrhu fiktivních firem, 

pořádaného Obchodní akademií v Hradci Králové, kde žáci získali cenné zkušenosti v jednání se 

zákazníky, uzavírání obchodních smluv, prezentaci firmy, vystupování na veřejnosti apod. Za velký 
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úspěch lze považovat množství uzavřených obchodů s ostatními firmami převážně z obchodních 

akademií a škol ekonomického zaměření. 

V letošním roce se nám také podařilo vést účetní evidenci v software Pohoda a po celý školní rok 

využívat jeho subsystémy pokladna, banka, fakturace a mzdy. Studenti si mohli prakticky vyzkoušet 

funkci účetního, pokladního, fakturanta, mzdového účetního a dalších. Software jim mimo jiné umožnil 

vést evidenci DPH a zpracovat daňové přiznání k DPH, vést evidenční listy zaměstnanců, tisknout 

zúčtovací a výplatní listiny, výplatní pásky, účetní deník, hlavní knihu a provádět další operace včetně 

účetní uzávěrky.  

Ing. Hana Procházková, vyučující předmětu fiktivní firma 

Kurz pro obecný výkon zemědělských činností  

I v letošním školním roce se konal od 15. 1. 2010 do 9. 4. 2010 tzv. „zimní kurz“, poskytující základní 

zemědělské vzdělání, které je nezbytné pro nadšence začínající podnikat v tomto nelehkém, ale 

krásném oboru. Zájem převýšil předešlé roky, kurz absolvovalo celkem 20 uchazečů. I přes závaly sněhu 

se většině z nich podařilo dorazit na výuku, kde někteří zvídaví jedinci jakoby se vraceli do dětských let, 

kladli záludné otázky a měli pak radost ze znalostního tápání vyučujícího. Teoretická část byla 

obohacena o přednášky vedené odborníky v oborech ochrana rostlin a čerpání dotací. Součástí kurzu se 

stala i exkurze po okolních zemědělských farmách; umožňuje porovnat podnikání ve velkochovech či 

s menším počtem zvířat a zároveň zjistit zkušenosti s různými technologiemi využívanými 

u hospodářských zvířat. 

Kurz byl pak všemi uchazeči úspěšně ukončen závěrečnými zkouškami a obhajobou podnikatelských 

projektů. Ještě jednou děkuji všem vyučujícím a externím spolupracovníkům, kteří se na tomto kurzu 

podíleli. 

Ing. Miluše Klížová 

Exkurze po zemědělských podnicích 

Frekventanti tzv. zimního kurzu absolvovali v březnu 

tohoto roku exkurzi po zemědělských podnicích 

našeho regionu. První zastávkou byla farma v Bystřeci, 

kde se nás ochotně ujal pan Pavel Vaníček. Seznámil 

nás se svými začátky i plány do budoucnosti a vše nám 

předvedl a ukázal. Tradičně jsem musel naše 

zemědělce pobízet k odjezdu, protože si stále měli co 

říct. 

Na dalším místě nám pan Milan Vaníček, ředitel 

Zemědělské akciové společnosti Bystřec, realisticky 

vysvětlil, jaké vztahy byly mezi bývalým JZD 

a začínajícími farmáři. Problémy se dají řešit 

k oboustranné spokojenosti tehdy, když každý trochu ustoupí a drobně pozmění své představy. Pak 

nám ukázal jejich špičkovou produkční stáj a teletník zbudovaný přesně podle zásad welfare. 

Návštěva zemědělské farmy v Bystřeci 
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 V Ústí nad Orlicí jsme si koupili mléko ve výdejním 

automatu, který provozuje pan Staněk a který se stal 

jistě zajímavou inspirací pro naše zemědělce. 

Na farmě Řetová jsme sledovali činnost dojícího robotu. 

Musím doplnit, že toto zařízení bylo pro zemědělce 

zajímavé, ale nenadchlo je. Více je zaujal fekál Jeantil se 

zapravovacím kotoučovým rámem, který si jeho 

majitelé velmi chválili. 

Poslední zastávkou byla farma pana Staňka ve Svatém 

Jiří. Majitel právě při našem příjezdu dokončoval se 

svým synem vyvážení hnojů a hned se nám ochotně 

věnoval. Naše zemědělce jeho farma velmi zaujala, protože poznali v panu Staňkovi farmáře s dalekým 

výhledem do budoucnosti. 

Ing. Jan Račanský 

 

 

 

Fekál 
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Učební plány ve školním roce 2009/2010 

 

Učební plán           

studijní obor   64-41-M/001 Podnikání a sluţby       

Třídy: 2.C, 3.C, 4.C       

Denní studium absolventů základní školy    školní rok: 2009/2010 

 týdně hodin   33 33 33 33 132 

 ročník   1. 2. 3. 4. celkem 

     

cel.ho

d. 

z 

toho 

cv. 

cel.ho

d. 

z 

toho 

cv. 

cel.ho

d. 

z 

toho 

cv. 

cel.ho

d. 

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           3 

 Zeměpis     2               2 

 Občanská nauka       1   1   1   3 

 Matematika   3   2   2   3   10 

 Základy přírodních věd 2   2           4 

 Základy biologie a ekologie 2               2 

 Tělesná výchova   2   2   2   2   8 

 Ekonomika   2   3   2   3   10 

 Marketing a management     2   1       3 

 Právo             2   1   3 

 Účetnictví   2   2   2 2 3  1 9 

 Statistika               2   2 

 Pís.a elektr.komunikace 2 2 2 2 2 2 2 2 8 

 Informační technologie 2 2 2 2 2 2     6 

 Základy zemědělské výroby     2   2       4 

 Praxe     2 2 2 2 2 2     6 

 b) výběrové   2   2   5   8   17 

 Konverzace ve vol.jazyce 2   2   1   2   7 

 Finance a úvěr         4   2   6 

 Psychologie                

 Volitelný předmět*           2   2 

 Volitelný předmět**             2   2 

 * 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 2.A,2.B, část 3.A,3.B,část 4.A,4.B       

Denní studium absolventů základní školy     školní rok: 2009/2010 

 týdně hodin   33 33 33  33 132 

 ročník   1.   2. 3.   4. celkem 

     

cel.ho

d. 

z 

toho 

cv. 

cel.ho

d. 

z 

toho 

cv. 

cel.ho

d. 

z 

toho 

cv. 

cel.ho

d. 

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 

 Občanská nauka     1   1   1   3 

 Zeměpis  2            2 

 Dějepis   2            2 

 Matematika  3 1 3   2   2   10 

 Fyzika   2            2 

 Tělesná výchova 2   2   2   2   8 

 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    4 

 Pěstování rostlin     2 0,5 3 1 3 1 8 

 Chov zvířat      2 0,5 3 1 3 1 8 

 Ekonomika a podnikání        4 1 4 1 8 

 Motorová vozidla     2   2      4 

 Praxe     4               4 

 b) výběrové                 

 Chov koní         3 1 3 1 6 

 Jezdectví  3 3 3 3 3 3 3 3 12 

 Agroturistika            2   2 

 Teorie jízdy  1   1         2 

 Účetnictví         2 1    2 

 Veterinářství            2 1 2 

 Volitelný předmět**           2   2 

 * cizí jazyk - moţnost volby: anglický jazyk; německý jazyk      

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

Třídy:část 2.A, 3.A,4.A směr: zemědělský provoz, obchod a sluţby, agroturistika 

Denní studium absolventů základní školy    školní rok: 2009/2010 

 týdně hodin   30 33 33 32 

 ročník   1. 2. 3. 4. 

     

cel.ho

d. 

z 

toho 

cv. 

cel.hod

. 

z toho 

cv. 

cel.hod

. 

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   

 Občanská nauka     1   1   1   

 Dějepis     2               

 Zeměpis   2               

 Matematika   3 1 3   2   2   

 Fyzika     2               

 Práce s počítačem     2 2 2 2     

 Tělesná výchova 2   2   2   2   

 Biologie a ekologie 4 1 3 1         

 Chemie     3 1 3 1         

 Motorová vozidla     2   2       

 Základy mechanizace 2 1 3 0,5         

 Pěstování rostlin     3 0,5 4 1 4 1 

 Chov zvířat       3 1,5 4 2 4 2 

 Ekonomika a podnikání         4 1 4 1 

 Praxe     4               

 b) výběrové               

 Agroturistika               2   

 Cizí jazyk II **       2           

 Stroje a zařízení           2       

 Ochrana rostlin               3 1 

 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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Školní vzdělávací programy 

 Název školního vzdělávacího programu: Agropodnikání 

 Kód a název oboru vzdělání: 41-41-M/01 Agropodnikání 

 Stupeň poskytovaného vzdělávání: střední s maturitní zkouškou 

 Délka a forma studia: 4 roky, denní studium 

  2 roky, zkrácené studium 

  5 let, dálkové studium 

 Způsob ukončení a certifikace: maturitní zkouška, vysvědčení o maturitní zkoušce 

 Platnost vzdělávacího programu: od 1. 9. 2009 

Předmět Počet týdenních vyučovacích hodin 

v ročníku 

Celkem 

hodin 

  1. 2. 3. 4.  

A.Povinné vyučovací předměty      

a)základní      

Český jazyk 3 2 2 3 10 

Cizí jazyk 3 3 3 3 12 

Občanská nauka   1 1 1 3 

Dějepis 2       2 

Zeměpis 2    2 

Matematika 3 3 2   8 

Fyzika 2       2 

Informační technologie 2 2  2   6 

Tělesná výchova 2 2 2 2 8 

Biologie a ekologie 3 3     6 

Chemie 3 3     6 

Základy mechanizace 2 3/2     5/4 

Pěstování rostlin   3/2 3 5/4 11/9 

Chov zvířat  3/2 3 5/4 11/9 

Ekonomika a podnikání     4 4 8 

Motorová vozidla    2 2   4 

Praxe 4/2 2     6/4 

Rozvoj venkova a agroturistika      3 3 

b) volitelné
)
 3/4 2/3 5/5 6/7 16/19 

Maturitní seminář (SIT, SEM, ZSV)    2 2 4***) 

Účetnictví   2   2 

Kynologie   2/0  2**)/0 

Chov koní   0/2 0/2 0/4 

Jezdectví 0/3 0/3 0/3 0/3 0/12 

Teorie jízdy 0/1 0/1   0/2 

Veterinářství    2 2/2 

Ochrana rostlin    2/0 2**)/0 

Obnovitelné zdroje energie   1/0  1/0 

Psychologie   2/0  2**)/0 
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Myslivost   2/0  2**)/0 

Laboratorní kontrola    1/0 1*)/0 

Řízení speciálních strojů    1/0 1*)/0 

Stroje a zařízení   2/0  2/0 

Celkem 31/33 32/33 33 33 129/132 

B. Nepovinné vyučovací předměty 
4)

      

Nepovinný cizí jazyk  2 2 2 2 8 

Myslivost   0/2  0/2 

Kynologie   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. 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 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 

Vyučování dle rozpisu učiva 34 32 32 30 

Učební praxe 1 2 3 2 

Odborná praxe (včetně prázdninové) 
2 2 2  

Sportovně výcvikový kurz 1 1   

Maturitní zkouška    2 

Ekologický kurz  1   

Odborný kurz   1  

Časová rezerva (exkurze, opakování, 

výchovně vzdělávací akce, apod.) 2 2 2 3 

Celkem týdnů 
40 40 40 37 
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Název školního vzdělávacího programu:Ekonomika a podnikání 

 Kód a název oboru vzdělání: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání 

 Délka studia: 4 roky 

 Forma studia: denní studium 

 Stupeň vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou 

 Platnost vzdělávacího programu: od 1. 9. 2009 

Předmět Počet týdenních vyučovacích 

hodin v ročníku 

Celkem 

hodin 

            

  1. 2. 3. 4. celkem 

A. Povinné vyučovací předměty           

a) základní           

Český jazyk 3 2 3 3 11 

První cizí jazyk 
1) 

3 3 3 3 12 

Druhý cizí jazyk 
2) 

3 3 2   8 

Dějepis 2       2 

Občanská nauka 2 1     3 

Právo     2 2 4 

Základy přírodních věd 
3) 

2 2     4 

Matematika 2 2 2 2 8 

Tělesná výchova 2 2 2 2 8 

Informační technologie 2 2 2   6 

Ekonomika * 2 2 2 3 9 

Účetnictví * 2 3 2 3 10 

Marketing a management   2 2   4 

Písemná komunikace 2 2 2   6 

Psychologie 2       2 

Agroturistika    2     2 

Praxe 
4)  * 

2 2 2 2 8 

celkem základní 31 30 26 20 107 

            

b) volitelné   

Maturitní seminář (SIT, SEM, ZSV) 
5) * 

    2 2 4 

Konverzace v cizím jazyce 
6) 

2 1 1 2 6 

Efektivní komunikace       2 2 

Finance a daně     2 2 4 

Hospodářský zeměpis     2   2 

Statistika   2     2 

Literární seminář - Veřejná správa 
7) 

      2 2 

celkem volitelné 2 3 7 10 22 

            

            

celkem povinné vyučovací předměty 33 33 33 30 129 

            

B. Nepovinné vyučovací předměty 
8)           
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POZNÁMKY: 

1. Ţáci si volí podle svého dosavadního studia mezi anglickým jazykem a německým jazykem. 

2. Ţáci si volí druhý jazyk tak, aby byl různý od prvního cizího jazyka (německý jazyk, anglický jazyk, ruský jazyk). 

3. 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. 

4. 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. 

5. 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). 

6. Doplňuje výuku prvního cizího jazyka. 

7. 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. 

8. 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 

1. 

ročník 

2. 

ročník 

3. 

ročník 

4. 

ročník 

Vyučování dle rozpisu učiva 34 34 34 30 

Odborná praxe  
4) 

 1  1  2  1 

Sportovní výcvikový kurz (zimní, letní)  1  1     

Maturitní zkouška        2 

          

          

Časová rezerva (opakování,  4  4  4  4 

exkurze, výchovně-vzdělávací 

akce, ředitelská volna apod.) 

          

Celkem týdnů 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: Veterinářství 

 Kód a název oboru vzdělání: 43-41-M/01 Veterinářství 

 Stupeň poskytovaného vzdělávání: střední s maturitní zkouškou 

 Délka a forma studia: 4 roky, denní studium 

 Způsob ukončení a certifikace: maturitní zkouška, vysvědčení o maturitní zkoušce 

 Platnost vzdělávacího programu: od 1. 9. 2009 

Předmět Počet týdenních vyučovacích hodin 

v ročníku 

Celkem 

hodin 

  1. 2. 3. 4.  

A.Povinné vyučovací předměty      

a)základní 29 30 28 26 113 

Český jazyk 3 2 2 3 10 

Cizí jazyk 
1)

 3 3 3 3 12 

Občanská nauka   1 1 1 3 

Dějepis 2       2 

Matematika 3 3 2   8 

Fyzika 2       2 

Informační technologie 2 2     4 

Tělesná výchova 2 2 2 2 8 

Biologie a ekologie 3 3     6 

Chemie 3 3     6 

Anatomie a fyziologie zvířat 4 3     7 

Výţiva a dietetika zvířat     2 2 4 

Chov zvířat 2 1 1 2 6 

Ekonomika a podnikání     2 3 5 

Motorová vozidla     2   2 

Laboratorní technika     2 1 3 

Mikrobiologie a parazitologie   3     3 

Reprodukce zvířat     2 3 5 

Farmakologie       1 1 

Patologie   2     2 

Hygiena a technologie potravin   2 1 2 5 

Chirurgie a ortopedie     2   2 

Nemoci zvířat     4 3 7 

b) volitelné 
2)

 3/4 2/3 5/5 6/7 16/19 

Maturitní seminář (SIT, SEM, ZSV)
3)

    2/2 2/2 4/4 

Canisterapie   1/0   1/0 

Chov a choroby drobných zvířat  2/0 2/0  4/0 

Chov exotických zvířat    2/0 2/0 

Chov koní    0/2 0/2 

Jezdectví 0/3 0/3 0/3 0/3 0/12 

Kynologie a kosmetika zvířat 3/0    3/0 

Mechanizace zemědělství 3/0    3/0 

Myslivost    2/0 2/0 

Psychologie    2/0 2/0 

Teorie jízdy 0/1    0/1 
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Účetnictví    2/2 2/2 

Úvod do hiporehabilitace   1/0  1/0 

Včelařství   1/0  1/0 

Základy latiny    2/0 2/0 

Zemědělské stavby    2/0 2/0 

Celkem 32/33 32/33 33/33 32/33 129/132 

B. Nepovinné vyučovací předměty 
4)

      

Nepovinný cizí jazyk 
5)

 2/2 2/2 2/2 2/2 8/8 

Myslivost    0/2 0/2 

Kynologie a kosmetika zvířat 0/3    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 

5. 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. 

6. Speciální téma Ochrana člověka za mimořádných situací bude zařazeno jako jednodenní celoškolní akce v průběhu 

školního roku. 

7. 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. 

8. 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 33 33 33 30 

Učební praxe 3 3 3 2 

Odborná praxe (včetně prázdninové a 

individuální) 
1 + 1 1 + 1 1 + 1 0+1 

Sportovně výcvikový kurz 1    

Maturitní zkouška    2 
Ekologický kurz  1   

Odborný kurz   1  

Časová rezerva (exkurze, opakování, 

výchovně vzdělávací akce, apod.) 
2 2 2 3 

Celkem týdnů 40 40 40 37 



32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analýza výchovně vzdělávací činnosti 2009/2010 

V minulém školním roce se na SZeŠ vyučovalo ve 12 třídách denního a 1 třídě dálkového studia. Celkem 

na naší škole studovalo 337 žáků, z toho 18 dálkového studia. Polovina žáků bydlela na domově 

mládeže (153 studentů); mnoho žáků denně dojíždělo. Tento stav býval často příčinou větší absence 

žáků. Na vysoké školy a vyšší odborné školy se hlásilo cca 64 % našich absolventů. Většina absolventů 

nachází uplatnění na trhu práce. Dlouhodobě patříme mezi školy s nejnižší nezaměstnaností 

absolventů. Do prvního ročníku denního studia se letos přihlásilo ve čtyřech termínech více jak 263 

žáků; přijato bylo do čtyř tříd 95 studentů. Proti minulému roku došlo k poklesu zájmu o studium 

Ekonomiky a podnikání. Výuku zajišťovalo 31 stálých a 3 externí učitelé. 

Úspěšná byla opět i v tomto roce zahraniční spolupráce a zapojení školy do evropských projektů (Mgr. 

R. Janoušková, Mgr. M. Tomková, V. Kovaříková, Mgr. D. Tkačíková, Ing. J. Račanský a Mgr. E. Fogl). 

Odborní učitelé spolupracovali s pracovníky školního statku na řešení provozních úkolů 

(Ing. J. Hřebíček, Ing. M. Filipčíková a Ing. J. Hél, F. Vídeňský). Hospodářská činnost školního statku 

nebyla ztrátová, stejně jako v minulém roce. Podmínky pro výuku, zejména v chovu koní, se opět 

zlepšily. Zdařilou akcí v letošním roce byl opět jezdecký závod O hliněný pohár, který se uskutečnil 

společně se Dnem zemědělské školy.  

V uplynulém školním roce byla naše škola aktivní i v kulturní, sportovní a společenské oblasti. Velmi 

pozitivně můžeme hodnotit účast i úspěchy našich studentů ve středoškolských soutěžích (literární, 

odborné, jazykové i sportovní). Děkuji touto cestou všem pedagogům, vychovatelům i ostatním 

zaměstnancům školy, kteří se nad rámec svých pracovních povinností účastnili těchto, nejen časově 

náročných, aktivit.  

Ing. David Hruška, ředitel školy 

IV.  

Výsledky vzdělávání 

„ Dlouhodobě patříme mezi školy s nejnižší nezaměstnaností 
absolventů.“ 
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Výsledky klasifikace 2009/2010 

I. pololetí 

Třída 
Počet 
žáků 

Hodnocení Chování Průměrný 
prospěch Vyznamenání Prospěl Neprospěl Neklasifikován Sníž.známka 

1.A 24 0 20 4 0 1 2,990 

1.B 23 0 16 7 0 0 2,923 

1.C 24 0 16 5 3 1 2,671 

1.V 28 0 24 0 4 1 2,584 

1.ročník 99 0 76 16 7 3 2,782 

2.A 26 0 12 14 0 4 3,112 

2.B 22 0 9 13 0 0 2,957 

2.C 27 1 20 4 2 0 2,645 

2.ročník 75 1 41 31 2 4 2,891 

3.A 28 0 19 8 1 0 2,840 

3.B 25 1 19 4 1 0 2,501 

3.C 27 2 21 4 0 0 2,348 

3.ročník 80 3 59 16 2 0 2,555 

4.A 24 0 17 7 0 1 2,488 

4.B 20 0 15 5 0 0 2,693 

4.C 24 0 18 6 0 0 2,433 

4.DS 18 4 11 2 1 0 2,027 

4.ročník 86 4 61 20 1 1 2,444 

Celkem 340 8 237 83 12 8 2,670 

 

II. pololetí 

Třída 
Počet 
žáků 

Hodnocení Chování Průměrný 
prospěch Vyznamenání Prospěl Neprospěl Neklasifikován Sníž.známka 

1.A 23 0 21 2 0 0 3,017 

1.B 22 0 19 3 0 0 2,879 

1.C 24 0 18 6 0 3 2,758 

1.V 27 1 23 3 0 0 2,758 

1.ročník 96 1 81 14 0 3 2,872 

2.A 25 0 20 5 0 1 2,914 

2.B 21 1 18 2 0 0 2,901 

2,C 26 1 23 2 0 0 2,533 

2.ročník 72 2 61 9 0 1 2,469 

3.A 28 0 27 1 0 0 2,748 

3.B 25 1 24 0 0 2 2,366 

3.C 27 4 23 0 0 0 2,204 

3.ročník 80 5 74 1 0 2 2,431 

4.A 24 1 21 2 0 0 2,451 

4.B 19 0 18 1 0 0 2,536 

4.C 24 0 23 1 0 2 2,550 

4.DS 18 7 9 2 0 0 1,921 

4.ročník 85 8 71 6 0 2 2,415 

Celkem 333 16 287 30 0 8 2,628 
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Témata maturitních slohových prací z českého jazyka a literatury 

Střední zemědělská škola, Lanškroun, Dolní Třešňovec 17 

6. dubna 2010 

 

1. Cíl je určitě důležitý, ale mnohem důležitější je cesta, která k tomu cíli vede. Je absolvent střední 
školy dobře teoreticky vypraven pro tzv. praktický život? 
Volný slohový útvar. 

2. „Takovej fajn kluk a von je gay!“ (z rozhovoru středoškolských studentek) 
Dokážeme být tolerantní k menšinám? 

Úvaha nad existencí minorit, falešným puritánstvím a xenofobií. 

3. Na vlky železa. V letošním roce uplynulo dvacet let od zrušení trestu smrti v České republice. 
Úvaha nad tím, zda vzít zákon do svých rukou nebo vyčkávat na pomoc policie a soudů. 

4. Mít či nemít? Je zvíře vhodným dárkem? Podle statistik téměř každá česká rodina vlastní zvířecího 
mazlíčka. Přistupují k němu stejně zodpovědně? Je každý z nás schopen a připraven nést důsledky, 
které z vlastnictví vyplývají?  
Volný slohový útvar. 

 

Výsledky písemné maturitní zkoušky z jazyka českého a literatury 

 

Témata vybraná studenty:  4.A 4.B 4.C  

Téma č.1    6 3 4 

Téma č.2    3 1 2 

Téma č.3    1 4 3 

Téma č.4    14 11 15 

Celkem studentů   24 19 24     

 

HODNOCENÍ: 

Stupeň  1  2  3  4  5 průměr 

4.A  2  4  14  4  0 2,83 

4.B  5  7  7  0  0 2,10 

4.C  8  10  5  1  0 1,96 
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Markéta Strejčková 

 

„Takovej fajn kluk a von je gay!“ (z rozhovoru středoškolských studentek) 

Dokážeme být tolerantní k menšinám? 

Úvaha nad existencí minorit, falešným puritánstvím a xenofobií. 

 

Někteří je přehlížejí, jiní je kritizují, mnozí se na ně dívají skrz prsty. Přesto jsou mezi námi. My 

„normální“ jim říkáváme minority či menšiny. Ale na druhou stranu, co je vlastně ještě normální a co už 

ne? Opravdu si zaslouží, abychom se k nim chovali nepřátelsky či jimi opovrhovali? 

Například homosexuálové. Při vyslovení tohoto termínu si spousta lidí vybaví komického človíčka, 

v podstatě ani ženu ani muže drobnějšího vzezření s legračním pisklavým hlasem, oděného do příšerné 

kombinace oblečení a barev. Je pravdou, že i tací homosexuálové jistě existují, avšak drtivá většina 

z nich jsou naprosto rozdílní našich bujných představ a jsou prakticky od heterosexuálů na první pohled 

nerozlišitelní. Častokrát se s námi přátelí, považujeme je za skvělé kamarády do nepohody, mnohdy jsou 

nám vždy chápající utěšovatelkou a „vrbou“, které se můžeme bez obav svěřit. A dokud nám oni sami 

neřeknou, kým vlastně jsou, ani bychom to sami nepoznali. Samozřejmě je pak na nás, jak se k této 

skutečnosti postavíme. Každopádně výčitkami a urážkami jim moc nepomůžete. 

Lidé se všeobecně bojí všeho, co je jiné a co neznají. Myslím, že když je někdo jiný, zaslouží si přesto 

stejné zacházení a jednání ze strany druhých jako všichni ostatní. Oni se tak narodili, a tudíž je pro ně 

přirozené takoví být i nadále. Dle mého názoru by měl každý zůstat takový, jaký se cítí být. Přetvářkou a 

skrýváním ubližují především sobě a násilím se nutí potlačovat svou přirozenost. To zbytečně vede ke 

stavům deprese, komplexům méněcennosti a podobným nepříjemnostem komplikujícím život. Ani 

společnosti obecně to nijak neprospěje, už tak je svět plný pokrytectví. My ostatní bychom měli být 

naopak tolerantní a nedělat jim jejich úděl těžším, než ho mají. Buďme vděční za rozmanitost, která na 

světě je. Na lidech je důležitý jejich charakter, na ten nemá orientace přece žádný vliv. Jsou jen jiní, ne 

horší. 

Ale co třeba v médiích omílaný „problém“ přistěhovalců a cizinců, kteří si z naší republiky nechtějí 

odnést jen příjemný zážitek z dovolené, ale hodlají zde zůstat a žít. Každému se vybaví hrůzný pohled na 

náměstí v obležení prapodivně „brebentících“ asijských trhovců, kteří pobíhají od jednoho 

kolemjdoucího ke druhému mávajíce jim před nosem kusy oblečení pochybné kvality. Ano, i tohle jsem 

už zažila a popravdě podobné situace nejsou v posledních letech u nás žádnou raritou. Nejeden již má 

podobných záležitostí plné zuby a pokaždé, když slyší zmínku o Vietnamci, začne nadávat „jak špaček“. 

Podobně to mají průměrní čeští občané i s Romy, a myslím, že ani nemusím sáhodlouze vypisovat 

základní problémy, které Čechům tolik vadí. Nesmíme ale přece házet všechny do jednoho pytle! 

Znám romskou rodinu, která žije velmi spořádaným životem, všichni její členové jsou buď počestnými 

zaměstnanci, nebo pilnými studenty. S lidmi jednají velmi přátelsky a zdvořile. Když se chtějí bavit, 

vyrazí ven, třeba na vodu, pod stan nebo na pěší výlet. Žádné válení se doma u televize, stání dlouhých 

front na úřadech při čekání na vydání sociálních dávek, žádné nalévání se alkoholem po hospodách. 
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A přes to všechno se objevil člověk, který když onu rodinu na ulici míjel, si znechuceně odplivl na chodník 

a beze studu zaklel: „Verbež cikánská!“ V takové chvíli jsem se za nás Čechy musela pořádně stydět. 

Z toho plyne další jasný fakt. Ne všichni cizinci jsou jen povaleči, nepořádníci a příživníci. Proč být tak 

krutí i k těm, kteří si to nezaslouží. Vždyť s mnohými se dá dobře vycházet, aniž bychom museli nad 

jejich konáním zavírat oči. Proto moje rada zní: „Nepřátelství stranou. Nesuďte nikoho, dokud ho 

nepoznáte. Přece i oni jsou lidé a stejně jako my mohou být špatní, ale i dobří. Nezáleží na jazyku, 

kterým promlouváme, na zemi, ze které pocházíme nebo na barvě pleti. Každý z nás je jedinečný 

charakterem a svými skutky. Naslouchejme jim a neodvracejme hned svou tvář. Však zakrátko sami 

poznáte, kdo za něco stojí.“ 

 

Pavel Schiller, 4.A 

Slova se mají vážit. Čím? Váhou? Mají se měřit. Čím? Metrem? Ne! Slova se váží srdcem, pocitem… 

A měří se rozumem. Nejsou to jen k sobě ladící písmena. Jako třeba strom a listy, ale jako geometrické 

tvary, co do sebe zapadají. Jako puzzle.  

S - je srdce. L - je lstivost. O - zobrazuje obálku. V - vyjadřuje věrnost, upřímnost… A - může být třeba ale. 

Někdy je slovo víc než celá věta. Někdy méně znamená více. To, co někdo řekne, se už nikdy nedá vrátit 

zpátky. I když toho potom třeba litujeme. Možná ani to, co uděláme, se nedá někdy vrátit zpátky. Ale 

slova a činy jsou dva rozdílné šuplíky. Proto bychom měli víc jednat než mluvit. Slova jsou jako déšť, 

která padají buď jako rosa nebo kroupy. Sklízí úrodu, nebo pustoší vše, co jim přijde do cesty. Slova jsou 

jak roční období. Jsou proměnlivá, nestálá. Mění se s náladou. Životem nás provází, ráno i v noci. Je to 

jeden ze způsobu dorozumívání, který znali již naši předci, i když na vyjádření pocitu slova nestačí. Právě 

tady toho namluvíme víc, než když nemluvíme. Mluví náš vnitřní hlas, který slyší málo kdo. Je to jakási 

forma vyzařování energie. Každý ji má. Čím víc toho chceme říct, tím je větší. Pokud je naše myšlení 

nečisté, tak jsou nečistá i slova. Jsou jako bahno, co se usazuje na dně rybníka. Občas ho rozvíří ryba, co 

se ho ploutvemi dotkne, ale jinak tam leží a tíží život všem. Jsou různé druhy, jak vyjádřit svoji 

momentální náladu. Někdo ječí a kope kolem sebe jak malé dítě, druhý zas skoro mlčí. Co je dobře? 

Snad ječet mlčky? Ale měli bychom si vyslechnout všechno, protože ten, co se bojí slyšet pravdu, se 

nikdy nedozví, jak má správně jednat. Slovo pomůže, pohladí, i když nemá ruce. Může bolet, jako by se 

zařezávalo nožem do kůže, tak hluboko až k srdci. Může zabít to, co pracně vybudovalo. Slova plynou 

jako řeka, která jakoby neznala konce. Rozlévá se do menších potoků a vždy skončí v moři, nebo když ji 

osud svede na špatnou cestu, zahyne někde na poušti. Ve věčném koloběhu, mezi zemí a nebem. Snad 

pár kapek, co po ní zbylo, zachrání jiný život, který má smysl, protože to, co říkáme, musí mít smysl. 

Jinak slova zaniknou v prázdnotě. Když jsou hořká a falešná, tak se k nám vždy vrátí ještě v horší 

podobě. Tak jak smýšlíme o ostatních, tak oni smýšlí o nás, proto bychom měli přemýšlet o tom, jaká 

slova a odkud je máme vybrat. O tom, jak si je přebere ten druhý, je už jenom na něm, ale neměla by se 

převracet jako stránky v knize. Každý list se dá snadno vytrhnout a s ním i to, co bylo, nebo mohlo být. 

Jediné slovo může úplně změnit budoucnost, na které leží naše postavení ve společnosti a vůbec 

v životě. Každý má na světě nějaké postavení. Měli bychom si ho vážit, protože je naše první a zároveň 

poslední. Nikdy nemusíme dostat možnost říct už ani půl slova, na kterém by mohl záviset život. Život, 

který jsme již promarnili zbytečným tlacháním o ničem. Ničemu jsme tím nepomohli, ale pouze ublížili. 
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Třeba tomu, kdo to s námi myslel jinak, než jsme pochopili. A raději jsme poslechli hřmění blesků místo 

zpěvu ptáků. 

Jak jdu světem, sem tam někoho pozdravím. A co slyším? Nic. Jen otazníky nad hlavou. Jakoby říkaly: 

„Co na mě mluvíš??“ Pokračuji dál. Vidím děti, jak se hašteří na písku a hádají se o to, koho je vlastně ta 

lopatka, sítko, pískoviště, či cokoli jiného… 

Jako bych se vrátil do minulosti. Jako bych slyšel „neandrtálce“, kteří se domlouvají na strategii lovu 

mamuta. Je to zajímavé. Ať už mluvíme jakoukoli řečí, hlavní je, že si rozumíme. 

„Písmena jsou stálá jako sníh, 

slova se skládají z nich, 

věty jsou křehký led, 

jsou jako oheň, voda, vítr a jed“. 

 

Pavel Schiller, 4.A 

Tereza Pernická, 4.B 

 

Na vlky železa. V letošním roce uplynulo dvacet let od zrušení trestu smrti v České republice. 

Úvaha nad tím, zda vzít zákon do svých rukou, nebo vyčkávat na pomoc policie a soudů. 

 

Zrušit trest smrti? Čí to byl asi nápad? Nevidím do minulosti, ale myslím, že zrovna ti, kteří jej zrušili, 

neměli dvakrát čisté svědomí. Nebo snad proč by ho rušili? Z obav, že někoho odsoudí nesprávně? Dle 

mého názoru, ač snad krutého, jeden odsouzený neprávem stojí za ty stovky potencionálních 

kriminálníků, kteří si ze strachu ze smrti rozmyslí své činy. 

Někdo by mohl oponovat tím, že málokterý vrah předem své úmysly plánuje. Pak já ale řeknu, že záleží 

na sestavení zákona o trestu smrti. Navrhla bych jej například u masových vrahů, ti by těžko sváděli své 

vraždy na nepříčetnost. Po psychologických vyšetřeních člověk snadno zjistí, či se onen kriminálník 

dokáže vrátit do „normálního“ života. A pokud ne? Nač jej živit ve věznici nebo psychiatrické léčebně? 

Aby utíkali a my se báli o život či majetek? Aby se léčilo nevyléčitelné? A co je to za život, který strávíte 

za mřížemi? Já tedy raději, než být odsouzena na doživotí… 

Také bych se nebála ukládat tento trest pedofilům; drogově závislým, které již nelze vyléčit (například 

nad 5 – 10 let užívání tvrdých drog, či když už není skoro žádná naděje na vyléčení); lidem co vědomě 

ubližují dětem, ale i zvířatům, agresivním nevyléčitelným alkoholikům, bezdomovcům, kteří se svým 

stavem dlouho nic nedělají; po třetí během roku chyceným řidičům pod vlivem návykových látek 

a podobně. Opravdu bych se nebála rozšířit pole působení trestu, protože je mi zle z toho, jak to nejen 

v České republice vypadá. Myslím, že by lidé více rozmýšleli své činy. 

Uvědomuji si, že tento přístup by byl použitelný pouze bez všudypřítomné korupce, s naprostou 

výměnou vlády a za podmínky spravedlnosti soudu. Snad bych zrušila i právníky, protože už zde je 
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stopka pro spravedlnost. Nabízí se ale otázka, zda to není utopie. Zda je ještě reálné takto přetvořit 

svět. A hlavně myšlení lidí. Co myslíte? 

Abych tu nerozvíjela jen utopii, ráda bych se vyjádřila k výši trestů. Často slýchávám ve zprávách, že 

někdo vyloupí banku, ukradne pár stovek tisíc a jde „bručet“ na patnáct let. A syn zabije svou matku 

a posedí si jen šest let? Jak je to možné? Nepřijde mi to normální, Vám ano? Copak jsou dnes peníze 

opravdu o tolik cennější než lidský život? Copak to nikomu nevadí? Jsme stádo slepých kolemjdoucích. 

Úsměvná mi přišla myšlenka, že by každý dostal právo do svých rukou. Napadlo mne třeba dát každému 

tři náboje na jeden rok, aby dle svého soudu udělil každému trest. Byla by jeho věc, kam střelí. Za krádež 

třeba do ruky, za znásilnění do břicha, za vraždu… „Oko za oko, zub za zub.“ Ovšem představa toho, jak 

by to vypadalo ve škole – tuším, že by v lavicích skoro nikdo neseděl a na druhou stranu by asi neměl 

kdo učit. Vím, že je to docela černý humor, ale lidé se smějí horším věcem. Například včera… Ale to 

bychom odbočili od tématu. Abych tedy tuto myšlenku uzavřela, samozřejmě ji hodnotím jako zcela 

nevhodnou a nic neřešící. Nejsme přece ve středověku. Pravda je, že se někdy může zdát, že soudy 

a policie taky střílí od oka, no ne? 

Velmi prapodivné mi přijdou rozsudky, které se týkají rasových podtextů, či motivů. Těžko se mi o tom 

píše tak, abych nebyla sprostá, či zaujatá, takže raději stručně. Je spravedlivé, aby menšiny ve státě 

měly větší moc a pravomoce než „rasa“, které stát náleží? Aby byly právně nedotknutelné? Aby braly 

pracovní místa místním, když by mohly pracovat i ve svém státě? A ještě si stěžují. Na všechny otázky 

bych měla odpověď, však jen jejich vyřčení o mém názoru vypovídá, proto není nutné se dále vyjadřovat 

– aneb řídíme se heslem: „Cokoli řeknete, může být použito proti Vám.“ 

Hlasuji pro obnovení všech zákonů, trestem smrti počínaje, přes týrání zvířat, diskriminaci nevyjímaje 

a domácím násilím zcela nekonče. Moc bych si přála, aby svět (tedy lidé v něm) dostali druhou šanci 

začít znovu. Od jeskyní, „baštění“ kořínků, lovení zvěře čistě pro ukojení základních potřeb. Prosté 

soužití s přírodou. Bylo by to krásné, ale zasloužíme si tu šanci ještě? 

Píseň maturantek třídy 4. B  

KONČÍME TU ,  JASNÁ ZPRÁVA  

 

1. Končíme tu, jasná zpráva, nebude nás bolet hlava víc, vzpomínky nám zbudou – jinak nic. 
2. Ať jsme byli dobří, špatní, naše třída se nevrátí zpět, dneska jsme tu přeci naposled. 
 

Ref. : Všechny okna zavřený, dveře zamknul klíč, zbyla po nás jenom prázdná třída. Sta příkladů 

ztrápených už jsou dávno pryč, pod tabulí zbyla jenom křída, bílá křída, ach, ta křída. 
 

3. Končíme tu, jasná zpráva, naše paměť vynechává, vím, čtyři roky nám byly osudný. 
4. Ať jsme byli dobří, špatní, maturanti z nás letos tu jsou, o svaťáku, jó, to bude show. 

Ref.: dtto 
 

5. I když budou pětky vanout, tahle střední přece zvládnout jde, vzkazujem vám my, ta čtvrtá bé. 
6. Skončili jsme, jasná zpráva, tohleto dnes přišli jsme vám říct, jasná zpráva – rub, co nemá líc. 

 
(Poslední zvonění, 14. 5. 2010) 
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Přehled prospěchu třídy 4.A maturita 

 zpracováno dne:  1. 6. 2010 

Třídní učitel: Ing. Klížová Miluše Počet žáků celkem: 22 Změny v počtu žáků 

 z toho   dívek: 14 ubylo: 0 

 chlapců: 8 přibylo: 0 

 

Předmět Počty známek Průměr Vyučující (podpis) 

 1  2  3  4  5 

CJL Český jazyk a literatura 11  2  4  4  1 2.182 Mgr. Tkačíková Drahuše 

ANJ Anglický jazyk 1  1  1  1  - 2.500 Kovaříková Věra 

BIO Biologie a ekologie -  2  1  -  1 3.000 Mgr. Teichmann František 

PRO Pěstování rostlin 4  -  2  4  1 2.818 Ing. Hél Jaroslav 

CHO Chov zvířat 3  3  4  1  - 2.273 Ing. Klížová Miluše 

EP ekonomické předměty 1  2  5  3  - 2.909 Ing. Tmějová Jaromíra 

ZE zemědělské předměty 3  4  3  1  - 2.182 Ing. Klížová, Ing. Hél 

PR praktická zk. z odborných předmětů 5 13  3  1  - 2.000 Ing. Račanský Jan 

CHK Chov koní 1  3  1  1  2 3.000 Ing. Kotyzová Darie 

STZ Stroje a zařízení v zemědělství 1  2  3  -  - 2.333 Ing. Račanský Jan 

BIOd Biologie a ekologie 2  -  -  -  - 1.000 Mgr. Teichmann František 

 

Celkový průměrný prospěch 2.40000    

Stupeň 
hodnocení 
prospěchu 

prospěl s vyznamenáním 5    

 prospěl 14    

 neprospěl 3    

 nehodnocen 0    
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Přehled prospěchu třídy 4.B maturita 

 zpracováno dne: 28. 5. 2010 

Třídní učitel: Mgr. Dolečková Martina Počet žáků celkem: 18 Změny v počtu žáků 

 z toho   dívek: 18 ubylo: 0 

 chlapců: 0 přibylo: 0 
 

Předmět Počty známek Průměr Vyučující  

 1  2  3  4  5 

CJL český jazyk a literatura 3  8  7  -  - 2.222 Mgr.Dolečková Martina 

ANJ anglický jazyk -  3  2  -  - 2.400 Ing.Zíková Petra, Mgr. Janoušková Radmila  

NEJ německý jazyk 1  -  -  -  - 1.000 Mgr.Tkačíková Drahuše 

EP ekonomické předměty 1  7  6  4  - 2.722 Ing. Zemanová Věra 

ZE zemědělské předměty 3 10  4  1  - 2.167 Ing. Hél Jaroslav, Ing. Rabas Rudolf 

PR praktická zk. z odborných předmětů 7  6  5  -  - 1.889 Ing. Rabas Rudolf 

CHK chov koní 2  4  2  4  - 2.667 Ing. StehlíkováHana 

ANJd anglický jazyk -  -  1  -  - 3.000 Mgr. Janoušková Radmila 

CHKd chov koní -  1  -  -  - 2.000 Ing. Stehlíková Hana 

MATd matematika -  -  1  -  - 3.000 Mgr. Tejklová Lenka 
 

Celkový průměrný prospěch 2.30000    

Stupeň hodnocení prospěchu prospěl s vyznamenáním 2    

 prospěl 16    

 neprospěl 0    

 nehodnocen 0    
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Přehled prospěchu třídy 4.C maturita 

 zpracováno dne: 28. 5. 2010 

Třídní učitel: Mgr. Tomková Martina Počet žáků celkem: 23 Změny v počtu žáků 

 z toho   dívek: 19 ubylo: 0 

 chlapců: 4 přibylo: 0 
 

Předmět Počty známek Průměr Vyučující  

 1  2  3  4  5 

CJL Český jazyk a literatura 7  7  7  2  - 2.174 Mgr. Studený Pavel 

ANJ Anglický jazyk 1  7  9  5  - 2.818 Kovaříková Věra 

NEJ Německý jazyk 1  -  -  -  - 1.000 Mgr. Tkačíková Drahuše 

EKN Ekonomika 8  4  4  7  - 2.435 Ing. Zemanová Věra 

PR praktická zk. z odborných předmětů 5  6  6  5  1 2.609 Ing. Tmějová Jaromíra 

UCT Účetnictví 7  5  5  5  1 2.478 Ing. Procházková Hana 
 

Celkový průměrný prospěch 2.48696    

Stupeň hodnocení prospěchu prospěl s vyznamenáním 5    

 prospěl 16    

 neprospěl 2    

 nehodnocen 0    
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Prevence sociálně-patologických jevů 

Sociálně-patologické jevy jsou velkým problémem moderních a vyspělých společností, mezi které Česká 

republika již řadu let patří. Logicky z toho vyplývá, že ani naše společnost není ušetřena důsledků, které 

existence sociálně-patologických jevů přináší. Řada těchto jevů je u nás nejen rozšířena, ale v některých 

oblastech, jako je například užívání marihuany či konzumaci piva, zaujímáme v rámci Evropy přední 

místo. Velkým problémem se tyto jevy stávají především u dospívající mládeže. Je to dáno životní 

nezkušeností, touhou po experimentech, nefunkčností rodin a řadou dalších faktorů, které v konečném 

důsledku vedou k tomu, že mezi mládeží jsou sociálně patologické jevy značně rozšířeny. 

Společnost se proti nim brání v podstatě dvěma způsoby- represivním a preventivním. Oba mají svůj 

význam, pouze se vedou diskuze o jejich vzájemném poměru. Školy a pedagogičtí pracovníci, kteří se 

výchovou zabývají, se snaží především o preventivní působení na mládež. Vedle probírání těchto témat 

v různých předmětech jako jsou občanská nauka, biologie či dějepis, to jsou především besedy, 

přednášky, setkání s psychology a odborníky a řada dalších aktivit. 

Podobně jako na jiných školách je i na naší škole základem práce v této oblasti Minimální preventivní 

program, který obsahuje základní principy a požadavky při působení proti sociálně-patologickým jevům. 

Každá škola má svá specifika daná počtem studentů, jejich věkem, sociálním zázemím, profesní 

specializací a dalšími faktory, které mají vliv na případný rozvoj sociálně-patologických jevů. Některé 

věci můžeme z pozice školy ovlivnit, jiné jsou naopak z našeho pohledu jen těžko řešitelné (např. 

neúplné rodiny, nízký sociální status) 

Také pro naši školu jsou typické některé problémy. Většinu studentů tvoří dívky a značné procento 

z nich pochází z neúplných rodin, v řadě případů je velmi komplikovaná spolupráce mezi školou a rodiči. 

V.  

Prevence sociálně patologických jevů 

„Pedagogičtí pracovníci se snaží o preventivní působení na mládež.“ 
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Především děvčata studují směr chov koní, často z těchto neúplných či nezcela funkčních rodin 

pocházejí a zájem o koně často kompenzuje určitou citovou nestabilitu a rodinné zázemí. Dalším 

problémem je, že podstatná část studentů je ubytována na Domově mládeže a nejsou pod 

každodenním dohledem rodičů. Vychovatelé se samozřejmě snaží o výchovné působení na studenty, 

ale rodinné zázemí, hlavně u problémových studentů, to nahradit nemůže. Nároky studia na střední 

škole, špatné rodinné zázemí popřípadě odloučení od rodiny, problémy spojené s dospíváním mohou 

u některých jedinců vést k touze řešit tyto problémy neadekvátním a společensky neakceptovatelným 

způsobem jako jsou drogy, sebepoškozování, šikana a další. 

V tomto školním roce jsme ve škole nezaznamenali žádný výraznější problém spojený se sociálně-

patologickými jevy. Dlouhodobě se snažíme působit proti kouření a to zejména u dívek, u nichž je tento 

nešvar velmi rozšířen. Také v dalších letech bychom v aktivitách proti kouření chtěli pokračovat. I proto, 

že jsme školou s odborným zaměřením a studenti se v rámci výuky praxe, či jezdectví dostávají do 

kontaktu s hospodářskými zvířaty, je nutné přísně kontrolovat, aby se studenti výuky neúčastnili pod 

vlivem návykových látek. Obdobné je to také v souvislosti s autoškolou. V případě podezření řešíme 

tyto přestupky v souladu se školním řádem, kde jsou vedle práv studentů také uvedeny jejich 

povinnosti a postihy za jejich porušení. Hlavní důraz ale klademe na prevenci. V letošním roce proběhlo 

několik přednášek o intimní hygieně, pohlavně přenosných chorobách i rizikách spojených s užíváním 

a distribucí návykových látek. V rámci hodin občanské nauky zhlédli studenti řadu zajímavých 

videopořadů o nebezpečí sekt, rasismu, o zdravém životním stylu a dalších zajímavých tématech. 

Abychom předcházeli možným problémům funguje ve škole již řadu let úspěšně schránka důvěry 

(i v elektronické podobě). Podněty i dotazy studentů se snažím řešit obratem a odpovědi zveřejňuji na 

nástěnce vedle této schránky. Dotazů jsem za tento školní rok zaznamenal více jak padesát. 

Velký přínosem v tomto školním roce byla spolupráce s psycholožkou paní magistrou Janou 

Očadlíkovou. Jednou měsíčně s ní měli studenti možnost konzultovat své problémy, a to přímo ve 

škole. Některým z nich stačila jednorázová konzultace, s jinými pracovala systematicky a v několika 

případech dokonce zprostředkovala i specializovanou psychologickou péči.  

Snaha pomoci studentům prvních ročníků s adaptací na nové prostředí a také s navázáním vzájemných 

vztahů ještě před jejich vstupem na školu vyústila v pořádání prázdninového tzv. nultého kurzu, při 

kterém jsou budoucí studenti ubytováni na Domově mládeže a celý týden se účastní výuky jezdectví 

a ve volných chvílích poznávají se svými budoucími učiteli (i třídními) školu a Lanškroun s jeho okolím. 

Pro první ročníky také pravidelně pořádáme ve spolupráci s Pedagogicko-psychologickou poradnou 

v Ústí nad Orlicí interaktivní programy zaměřené na posílení vztahů ve třídním kolektivu a prevenci 

šikany. 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 možných rizik 

také možnosti smysluplného trávení volného času. Snažíme se, aby se i po skončení výuky mohli 

věnovat svým zájmům a koníčkům Ve škole funguje jezdecký a sportovní klub, studenti se mohou 

účastnit práce na školním časopise, funguje zde kynologický kroužek a další aktivity. Přesto existují 

i v tomto směru rezervy a je do budoucna nutné připravit dalších možnosti. 

Závěrem lze říci, že situace v oblasti sociálně-patologických na Střední zemědělské škole, Lanškroun je 

stabilizovaná a nevybočuje z řady jiných škol podobného zaměření. Mg. Pavel Dvořáček 
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1. řada zleva 

Mgr. Radmila Janoušková, Mgr. Martina Tomková, Mgr. Lenka Tejklová, Ivana Machová, Ing. Hana Procházková, Ing. David 

Hruška, Ing. Darie Kotyzová, Ing. Hana Stehlíková, Ing. Miluše Klížová, Mgr. Lenka Chrobáková, Mgr. Martina Dolečková 

2. a 3. řada zleva 

Věra Kovaříková, Zdeněk Paďour, Ing. Josef Coufal, Ing. Věra Zemanová, Mgr. Pavel Dvořáček, Mgr. Emil Fogl, Ing. Rudolf 

Rabas, Ing. Jiří Hřebíček, Ing. Jaroslav Hél, Ing. Jan Račanský, Mgr. František Teichmann, Ing. Oldřich Vinduška, Mgr. Pavel 

Studený, Bohdan Melnyk, Ing. Milena Bártová 

VI.  

Personální zabezpečení činnosti školy 

„Ve škole je mnoho pedagogů s velkou a dlouholetou vysoce kvalitní 
učitelskou praxí s ohromným množstvím získaných zkušeností.“ 
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Pedagogický sbor 

JMÉNO  APROBACE  

Ing. David Hruška ředitel školy od 1.4. 2010, praxe 

Ing. Josef Coufal zástupce ředitele školy 1.9. 2009 – 31.3. 2010, 

od 1.4. 2010 pedagogický zástupce, práce 

s počítačem 

Ing. Milena Bártová chemie, matematika 

Mgr. Martina Dolečková český jazyk, občanská nauka, psychologie 

Mgr. Pavel Dvořáček tělesná výchova, dějepis, občanská nauka 

Ing. Miluše Klížová chov zvířat, anglický jazyk, praxe 

Mgr. Emil Fogl matematika, informační technologie 

Ing. Jiří Hřebíček vedoucí učitel praxe, individuální praxe 

Ing. Jaroslav Hél pěstování rostlin, ochrana rostlin, jezdectví 

Mgr. Lenka Chrobáková tělesná výchova 

Mgr. Radmila Janoušková anglický jazyk 

Renata Kalousová jezdectví  

Ing. Darie Kotyzová chov koní, chov zvířat, praxe, veterinářství,  

 teorie jízdy 

Věra Kovaříková anglický jazyk, ruský jazyk 

Ivana Machová pís. a elektronická komunikace, účetnictví, praxe 

Mgr. Pravdová Daniela matematika 

Ing. Hana Procházková právo, účetnictví, praxe 

Ing. Rudolf Rabas praxe, chov zvířat, výchovný poradce 

Ing. Jan Račanský mechanizace, fyzika, stroje a zařízení, základy  

 přírodních věd 

Ing. Hana Stehlíková chov zvířat, chov koní, teorie jízdy, praxe 

Mgr. Pavel Studený český jazyk, občanská nauka 

Mgr. František Teichmann biologie, pěstování rostlin 

Mgr. Lenka Tejklová od 1.9. 2009 do 31.3. 2010 pedagogický zástupce, 

matematika, informační technologie 

Mgr. Drahuše Tkačíková německý jazyk, český jazyk, občanská nauka 

Ing. Jaromíra Tmějová ekonomie, účetnictví, praxe, veřejná správa 

Mgr. Martina Tomková německý jazyk, zeměpis, písemná a el. komunikace 

František Vídeňský jezdectví, praxe 

Ing. Oldřich Vinduška základy mechanizace, informační technologie, praxe 

Ing. Věra Zemanová ekonomie, statistika, finance a úvěr 

Ing. Petra Zíková anglický jazyk, informační technologie, práce  

 s počítačem 

Zdeněk Paďour autoškola, motorová vozidla 

Renata Marková autoškola
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Externisté 

Ing. Antonín Fiala základy zemědělské výroby 

MVDr. Miroslav Šilar myslivost 

MVDr. Hana Honsová anatomie a fyziologie zvířat, kynologie 

Provozní pracovníci 

Tomáš Ehl údržbář DM 

Jitka Faltejsková školnice 

Jindřiška Freislebenová uklízečka 

Magdaléna Hamplová vrátná DM 

Eva Hrdinová uklízečka 

Čestmír Dorazil údržbář 

Pavel Vedral vrátný DM 

Anna Konárková uklízečka DM 

Blažena Punčochářová uklízečka DM 

Lada Macháčková uklízečka 

Magdaléna Blažeňáková uklízečka do 12.1. 2010 

Regína Riesová uklízečka od 13.1. 2010 

Domov mládeže 

Bohdan Melnyk vedoucí vychovatel 

Kateřina Šimková vychovatelka 

Jiří Miřejovský vychovatel 

Ivana Pekařová vychovatelka 

Miluše Vaníčková vychovatelka 

Lidmila Kubátová vychovatelka 

Blanka Maixnerová vychovatelka 

Technicko -hospodářští  pracovníci 

Jaroslav Dajč ekonom  

Milada Kukulová účetní 

Jana Šenkýřová administrativní pracovnice 

Pracovníci školní jídelny 

Dana Mačátová vedoucí školní jídelny 

Lubomír Horský vedoucí kuchař 

Melánie Michálková kuchařka 

Jitka Šilarová pomocná síla v kuchyni 

Hana Lukešová kuchařka
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Zaměstnanci školy podle věku 

věk  muži  ženy  celkem  %  

do 20 let      

21 - 30 let   1 1 1,75 

31 - 40 let  5 9 14 24,56 

41 - 50 let  8 14 22 38,60 

51 - 60 let  6 10 16 28,07 

61 a více let  2 2 4 7,02 

celkem  21 36 57 100,0  

%  36,84 63,16 100,0  x  
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Rozhovor s Ing. Davidem Hruškou, ředitelem SZeŠ 

Davide, když jste se poprvé dozvěděl o konkursu na ředitele SZeŠ, byla to pro Vás okamžitá výzva, 

musel jste se chvíli rozmýšlet, nutily Vás okolnosti zkusit to, jinými slovy, co bylo Vaší největší motivací 

přihlásit se do tohoto konkursu? 

Poprvé jsem se o konkurzu na funkci ředitele Střední zemědělské školy v Lanškrouně dozvěděl vlastně 

podruhé, tedy lépe řečeno až v případě druhého kola výběrového řízení. A pokud se takto zpětně 

zamýšlím nad tím, jak správně pojmenovat důvod mého rozhodnutí, byla to opravdu okamžitá výzva, po 

které jsem se samozřejmě krátce rozmýšlel (protože času, jak už to bývá, nazbyt rozhodně nebylo) a lhal 

bych, kdybych nepřiznal, že mne i částečně ovlivnily určité okolnosti.  

Největší výzvou a zároveň motivací zúčastnit se konkurzu, ale byla možnost realizace mé vize propojení 

ekonomicky stabilní moderní zemědělské a veterinární praxe s výukou a vzděláváním žáků na střední 

odborné škole, jinými slovy propojení teoretické výuky na zemědělském a veterinárním oboru SZeŠ 

a praktického osvojování odborných dovedností na Školním statku v Lanškrouně. 

Před nástupem do funkce ředitele jste se věnoval embryotransferu, což by se dalo zjednodušeně 

přeložit jako umělé oplodnění. Vysvětlete i nám, co bylo praktickou náplní Vaší předchozí práce? 

Opravdu zjednodušeně bychom mohli nazvat umělým oplodněním spíše inseminaci. Embryotransfer je 

moderní biotechnickou metodou asistované reprodukce, tedy přenosu zárodků od dárkyň příjemkyním, 

využívanou i v zemědělské praxi, která právě na toto „umělé oplodnění“ navazuje. Využívá se zde 

genetického potenciálu vybraných donorek (vlastních matek embryí) a reprodukčního potenciálu 

recipientek (náhradních matek vyprodukovaných embryí) k vytvoření co možná největšího počtu 

narozených „geneticky zajímavějších“ potomků „geneticky méně zajímavým“ příjemkyním.   

Praktickou náplní mé práce potom byla především komunikace s chovateli, kteří měli o využití této 

metody zájem. Dále pak tvoření harmonogramů, hormonální přípravy dárkyň a příjemkyň, 

synchronizace těchto zvířat, vlastní získávání, klasifikace a manipulace s embryi, jejich transfer do 

příjemkyň, vyšetření gravidity, evidence a zajištění podkladů pro možnost získání dotace, řízení týmu pro 

přenos embryí a v neposlední řadě práce řidiče s průměrným denním nájezdem bezmála dvou stovek 

ujetých kilometrů.  

Je Vám 33 let, někdy se říká, že jsou to léta Kristova, kdy má člověk dělat významná životní rozhodnutí, 

změny apod.  Měly věk a životní etapa ve Vašem případě také nějaký vliv? 

Přiznám se, že zhruba potom, co jsem opustil brány střední školy, jsem přestal přemýšlet nad svým 

věkem a připadám si prakticky stále stejně starý (pravda s menším opotřebením a možná trochu větší 

pohodlností a sebejistotou). Takže věk, tedy Kristova léta, tomuto kroku rozhodně nepřičítám. Krom 

toho při nástupu do školy jsem tohoto stáří ještě nedosahoval. Na druhou stranu mám čím dál tím větší 

dojem, že právě toto rozhodnutí bude možné v budoucnu označit jako počátek další a možná i netušené 

životní etapy. 

SZeŠ  jste absolvoval, tuším v roce 1995. Vím, že jste tady v posledních letech externě něco málo učil, 

ale i přesto se ptám, jaké to bylo setkání po patnácti letech? 

Setkání to bylo veskrze příjemné, i když škola mezitím dostala nový kabát, uvnitř, a to do značné míry 

doslova, zůstala stejnou. Potkávám zde dokonce i stejné tváře s úsměvy, které jsem tu poznal bezmála 
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před dvaceti lety. Prostory školy a školního statku na mne působí stále impozantně a dávají mi možnost 

vzpomenout si na mnoho velice silných a působivých zážitků. Teď už zbývá „jen“dokončit tu proměnu 

žáka v člověka, který se musí postarat o to, aby i současní absolventi mohli obdobně kladně 

zavzpomínat na svá léta strávená právě na této škole, na své pedagogy, kamarády, získané vědomosti, 

dovednosti a zážitky…no a také na svého ředitele. 

Co považujete po těch několika měsících za největší slabinu školy a čím se naopak můžeme pyšnit?  

Víte, hovořit jednoznačně o slabinách a silných místech není vždy úplně jednoduché. Například jako 

obrovskou výhodu vnímám přímé napojení školy na školní statek, kde si mohou žáci okamžitě osvojovat 

své získané poznatky v praxi, naproti tomu jako obrovskou nevýhodu vidím uspořádání a současný 

technicko - technologický stav, ale i celkově zastaralý a do jisté míry zkostnatělý chod tohoto školského 

zařízení – jak se říká každá mince má dvě strany. Stejně tak ve škole je mnoho pedagogů s velkou 

a dlouholetou vysoce kvalitní učitelskou praxí s ohromným množstvím získaných zkušeností, ale někdy 

bohužel nedostatečně reflektující trendy moderního pojetí zemědělské praxe. Takže jedním z mých 

prvořadých úkolů bude syntetizovat a efektivně využít kladných stránek školy a školního statku při 

tvorbě komplexu nových opatření a zásahů vedoucích k většímu a přímějšímu propojení pedagogů, 

hlavně odborných předmětů se zemědělskou, veterinární, ale i ekonomickou praxí provozovanou na 

školním statku.       

Jakou máte představu o podobě zemědělské školy v Dolním Třešňovci za příštích deset až patnáct let? 

Nejsem vizionář, ale byl bych rád, pokud by škola úspěšně fungovala i během těchto následujících let, 

které určitě nebudou jednoduché už jen pro stále neúprosně klesající demografickou křivku počtu žáků 

aktuálně absolvujících základní školy. Dovedla si udržet své postavení výběrové zemědělské školy 

zaměřené na jezdectví, chov hospodářských zvířat a nově, ale v neposlední řadě na veterinářství. Dále 

předpokládám, že by mohla sloužit i jako vzdělávací centrum pro dospělé a odbornou veřejnost 

v návaznosti na získání akreditací pro pořádání odborných kurzů a seminářů, kterými by si mohla do 

jisté míry i vylepšovat svou hospodářskou činnost. A samozřejmě by měla dále pokračovat 

a prohlubovat spolupráci se zahraničními školami a organizacemi zabývajícími se obdobnou 

problematikou.  

Do funkce jste nastupoval asi velmi překotně, žádného velkého „hájení“ se Vám především ze strany 

kraje nedostalo. Především se teď velmi intenzivně připravuje projekt revitalizace školního statku. 

Zkuste nám tento projekt a jeho cíle stručně představit. 

Máte pravdu, že můj nástup byl poměrně rychlý a nastupoval jsem, spíše tedy naskakoval do rozjetého 

vlaku, který doháněl zpoždění zapříčiněné výlukou. Naštěstí pro mne stále byli ve vlaku průvodčí 

a strojvedoucí, kteří mi pomohli a stále pomáhají s řízením. Také mi hodně pomohl bývalý pan ředitel, 

který mne mimo jiné seznámil s lidmi, ke kterým bych si sám musel hledat cestu postupně a někdy i dost 

složitě. 

Ale abychom se dostali k projektu revitalizace školního statku. Tento záměr vyplývá z mé představy 

propojení získaných vědomostí ve škole a osvojením těchto dovedností v odborné praxi. 

Předpokládanými cíli investice jsou inovace respektive totální přestavby stájí pro skot a vytvoření 

nového zázemí pro veterinární praxi. Slovo předpokládané je prozatím plně na místě, protože 

v současné době finalizujeme tvorbu projektové dokumentace a připravujeme tak podklady pro 
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zpracování projektového záměru pro ROP NUTS II SV 4.2 „VETERINÁRNĚ-ZEMĚDĚLSKÉ CENTRUM 

LANŠKROUN“.      

Jak by revitalizace, v případě úspěšného schválení projektu probíhala časově? 

Pokud se nám podaří úspěšně zadat a „vysoutěžit“ evropský projekt, pak by vlastní práce na 

přestavbách měly začít počátkem příštího roku 2011 a dokončení je plánováno na následující rok, tedy 

2012.  

Nicméně problémů v posledním roce musel školní statek řešit více. Asi tím nejpalčivějším byly a jsou 

nízké výkupní ceny některých komodit. Především mléko způsobovalo značné ztráty. Bude se z tohoto 

hlediska nějak měnit strategie dalšího směřování školního statku nebo zhruba zůstane jeho stávající 

struktura? 

Opět jste uhodil hřebík na hlavičku, výkupní cena některých zemědělských komodit (zejména mléka) se 

pohybuje už dlouhodobě pod jejich výrobní cenou. Takový stav není dlouhodobě udržitelný. 

Předpokládané změny a technologické 

přestavby na školním statku by mohly 

částečně řešit i problematiku výrobní ceny 

mléka (v souvislosti s nižší nákladovostí 

provozu po stránce spotřeby energií, 

lidských zdrojů, zvýšení užitkovosti a pohody 

chovaných zvířat, minimalizací ostatních 

ztrát). Dále dojde k diferenciaci výroby 

živočišných produktů ve smyslu rozšíření 

chovu skotu o krávy bez tržní produkce 

mléka, tedy zvířat produkujících kvalitní 

hovězí maso, chovu zvířat s účelem prodeje 

plemenného materiálu a v neposlední řadě se pokusíme orientovat na prodej nativního mléka buď 

formou specializovaných „mléčných automatů“ nebo případnou výrobou jednoduchých mléčných 

výrobků. 

Plánuje se vzhledem k oboru veterinářství nějak rozšiřovat množství chovaných druhů domácích zvířat? 

Ano, plánujeme postupně chov malých hospodářských zvířat a faremně chované zvěře. A pokud se nám 

podaří získat odpovídající finance, tak i chov ostatních, převážně malých doma chovaných zvířat.  

Krajský úřad se před nedávnem rozhodl znovu neotevřít od příštího školního roku všechny ekonomické 

obory na odborných školách. To se samozřejmě dotkne i nás. Má škola možnost rozšířit stávající obory 

o nějaký jiný zemědělský nebo to automaticky znamená postupný úbytek studentů? 

Škola má možnost otevřít nový technický obor, avšak v této době by se měla spíše zaměřit na 

optimalizaci loni nově otevřeného oboru veterinářství a stát se školou výjimečnou a dostatečně 

atraktivní pro optimální množství žáků, kteří budou chtít studovat právě zemědělskou a veterinární 

střední školu s možností zaměření na jezdectví a chov zvířat.   

Máte čas na nějaké koníčky, nebo Vás zcela pohltila práce? 
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V současné chvíli by se dalo zodpovědně říci, že jsem zcela pohlcen prací, ale vzhledem k tomu, že se 

blíží čas, kdy se škola bude muset prezentovat žákovské veřejnosti a potřebuje inovovat své reklamní 

materiály, předpokládám, že se dostane i na mého největšího koníčka  poslední doby, čímž je  

fotografie. 

Mgr. František Teichmann 
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MOJE VZDĚ LÁVÁ NÍ  VE  ŠK OLNÍM ROCE  2009/2010 

Národní institut pro další vzdělávání pořádal na krajském pracovišti v Pardubicích od 2. března do 

27.května 2010 vzdělávací program „Kompetence výchovných poradců v oblasti péče o žáky se 

zdravotním postižením II“, který proběhl v šesti jednodenních školeních v rozsahu 40 vyučovacích 

hodin. Po absolvování programu jsem obdržel osvědčení. Jsem rád, že mne škola na tuto vzdělávací akci 

vyslala, protože jsem si mnohé věci z problematiky výchovného poradenství připomněl a získal i řadu 

nových poznatků.  

Ing. Rudolf Rabas 

PŘIPRAVUJE ME SE  NA ST ÁTNÍ  MATU RITNÍ  ZKOU Š KU Z  A NGLIČ TINY  

Termín prvních státních maturit se blíží. V rámci přípravy na ni absolvovaly tři vyučující angličtiny 

odbornou přípravu na funkci hodnotitele písemné i ústní části. První „zkouška ohněm“ čeká studenty 

budoucího 4. ročníku a jejich vyučující při maturitní generálce v říjnu letošního roku. Státní maturitní 

zkouška se bude skládat z tří dílčích zkoušek: didaktického testu (poslech, čtení a jazyková 

kompetence), písemné zkoušky a ústní zkoušky. Žáci si mohou zvolit ze dvou úrovní obtížnosti. Doufám, 

že všichni generálku i samotnou státní maturitní zkoušku úspěšně složíme. 

Věra Kovaříková 

 

 

 

VII.  

Další vzdělávání pedagogických 
pracovníků 

„Člověk se učí celý život…“ 
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číslo Příjmení Jméno d
a

tu
m

 v
zd

ěl
á

v
a

cí
 a
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ce

 

ro
zs

a
h

 (
h

o
d

in
y

, 
d

n
y

) 

název místo konání 

1 

TMĚJOVÁ JAROMÍRA 

říjen 2009 8 hodin 

účetní software 

POHODA START Hradec Králové 

2 říjen 2009 4 hodiny Interní audit Pardubice 

3 prosinec 2010 6 hodin ŠVP Chrudim 

5 červen 2010 14,5 hodiny 

Školní maturitní komisař 

Zadavatel státní maturity 

e-learning 

CISKOM 

6 
ZEMANOVÁ VĚRA 

duben -  

květen 2010 4 hodiny Zadavatel státní maturity 

e-learning 

CISKOM 

7 

PROCHÁZKOVÁ HANA 

říjen 2009 8 hodin 

účetní software 

POHODA START Hradec Králové 

8 32. 12. 2009 1 den 

Školení vyučujících 

fiktivních firem Brno 

9 

duben -  

květen 2010 4 hodiny Zadavatel státní maturity 

e-learning 

CISKOM 

10 KOTYZOVÁ DARIE 

duben -  

květen 2010 4 hodiny Zadavatel státní maturity 

e-learning 

CISKOM 

11 STEHLÍKOVÁ HANA 

duben -  

květen 2010 4 hodiny Zadavatel státní maturity 

e-learning 

CISKOM 

12 CHROBÁKOVÁ LENKA 

duben -  

květen 2010 4 hodiny Zadavatel státní maturity 

e-learning 

CISKOM 

13 
BÁRTOVÁ  MILENA 

duben -  

květen 2010 4 hodiny Zadavatel státní maturity 

e-learning 

CISKOM 

14 

9.8.2010 – 

13.8.2010 5 dní Praktické kurzy z chemie Nové Hrady 

15 

KOVAŘÍKOVÁ VĚRA 

25.11.2009 1 den 

hodnotitel písemných prací 

z ANJ – státní maturita Česká Třebová 

16 8.12.2009 1 den 

hodnotitel písemných prací 

z ANJ – státní maturita Česká Třebová 

17 únor 2010 6 hodin 

hodnotitel ústních zkoušek z ANJ 

- státní maturita 

e-learning 

CISKOM 

18 2.3.2010 1 den 

hodnotitel ústních zkoušek z ANJ 

- státní maturita Pardubice 

19 26.3.2010 1 den 

hodnotitel ústních zkoušek z ANJ 

- státní maturita Pardubice 

20 27.8.2009 1 den Ideal Solutions for Teaching Olomouc 

21 3.-5. 12.2009 3 dny seminář e-Twinning Hustopeče 

22 23.2.2010 1 den 

Teacher´s Digital Event with 

Headway Brno 

23 24.3.2010 1 den metodický seminář z RUJ Hradec Králové 

24 

JANOUŠKOVÁ RADMILA 

25.11.2009 1 den 

hodnotitel písemných prací 

z ANJ – státní maturita Česká Třebová 

25 8.12.2009 1 den 

hodnotitel písemných prací 

z ANJ – státní maturita Česká Třebová 

26 únor 2010 6 hodin 

hodnotitel ústních zkoušek z ANJ 

- státní maturita 

e-learning 

CISKOM 

27 2.3.2010 1 den 

hodnotitel ústních zkoušek z ANJ 

- státní maturita Pardubice 

28 26.3.2010 1 den 

hodnotitel ústních zkoušek z ANJ 

- státní maturita Pardubice 

29 
TOMKOVÁ MARTINA 

říjen – listopad 

2009 9,5 hodiny 

hodnotitel ústních zkoušek z NEJ 

– státní maturita 

e-learning 

CISKOM 

30 

říjen – listopad 

2009 9,5 hodiny 

hodnotitel ústních zkoušek z NEJ 

– státní maturita 

e-learning 

CISKOM 
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31 19.2.2010 1 den 

hodnotitel ústních zkoušek z NEJ 

- státní maturita Pardubice 

32 10.5.2010 1 den 

hodnotitel písemných zkoušek 

z NEJ – certifikační - státní 

maturita Pardubice 

33 15.3.2010 1 den 

hodnotitel ústních zkoušek z NEJ 

– certifikační - státní maturita Pardubice 

34 14.4.2010 1 den 

písemné zkoušky z NEJ – státní 

maturita Pardubice 

35 
TEJKLOVÁ LENKA 

prosinec 2010 6 hodin ŠVP Chrudim 

36 září 2009 16 hodin koordinátor ŠVP Pardubice 

37 

TKAČÍKOVÁ DRAHUŠE 

září – říjen 2009 9,5 hodiny 

hodnotitel písemných prací z CJL 

- státní maturita e-learning 

38 září – říjen 2009 9 hodin 

hodnotitel ústních zkoušek z CJL 

- státní maturita e-learning 

39 9.11.2009 1 den 

hodnotitel písemných prací z CJL 

- státní maturita Svitavy 

40 14.12.2009 1 den 

hodnotitel písemných prací z CJL 

- státní maturita Svitavy 

41 1.3. 2010 1 den 

certifikační školení z CJL – státní 

maturita Svitavy 

42 

říjen – listopad 

2009 9,5 hodiny 

hodnotitel písemných prací z NEJ 

- státní maturita e-learning 

43 

říjen – listopad 

2009 9,5 hodiny 

hodnotitel písemných prací z NEJ 

- státní maturita e-learnimg 

44 9.3.2010 1 den 

hodnotitel ústní zkoušky z NEJ - 

státní maturita Pardubice 

45 10.5.2010 1 den 

hodnotitel písemných prací z NEJ 

- státní maturita Pardubice 

46 14.4.2010 1 den 

certifikační školení z NEJ – státní 

maturita Pardubice 

47 2.8. – 16.8.2010 14 dní Fortbildungsseminar Meissen 

48 

DOLEČKOVÁ MARTINA 

září – říjen 2009 9,5 hodiny 

hodnotitel písemných prací z CJL 

- státní maturita e-learning 

49 září – říjen 2009 9 hodin 

hodnotitel ústní zkoušky z CJL - 

státní maturita e-learning 

50 9.11.2009 1 den 

hodnotitel písemných prací z CJL 

- státní maturita Svitavy 

51 14.12.2009 1 den 

hodnotitel písemných prací a 

ústní zkoušky z CJL - státní 

maturita Svitavy 

52 1.3.2010 1 den 

certifikační školení ke státní 

maturitě z CJL Svitavy 

53 31.3. – 1.4.2010 2 dny 

Školení pro vedení škol a ředitele 

v Chuchli Praha 

54 21.4.2010 1 den Minimalizace šikany Pardubice 

55 

FOGL EMIL 

30.3. – 1.4.2010 3 dny Počítače ve škole 2010 

Nové Město na 

Moravě 

56 5.11.-7.11.2009 3 dny 

Vyuţití počítače ve výuce 

matematiky 

České 

Budějovice 

57 

duben – květen 

2010 4 hodiny zadavatel – státní maturita e-learning 

58 16.-26.8.2010 11 dní Škola učitelů informatiky 

Lipnice nad 

Sázavou 

59 

ZÍKOVÁ PETRA 

říjen 2009 10 hodin 

hodnotitel písemných prací 

z ANJ - státní maturita e-learning 

60 25.11.2009 1 den 

hodnotitel písemných prací 

z ANJ - státní maturita Česká Třebová 

61 8.12.2009 1 den 

hodnotitel písemných prací 

z ANJ - státní maturita Česká Třebová 

62 únor 2010 6 hodin 

hodnotitel ústní zkoušky z ANJ - 

státní maturita e-learning 

63 2.3.2010 1 den 

hodnotitel ústní zkoušky z ANJ - 

státní maturita Pardubice 

64 26.3.2010 1 den 

hodnotitel ústní zkoušky z ANJ - 

státní maturita Pardubice 
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65 

březen – květen 

2010 průběţně 

MUVS ČVUT – učitelství ANJ 

na středních školách Praha 

66 15.6.2010 1 den 

Comenius – Partnerství škol – 

školení koordinátorů Praha 

67 TEICHMANN FRANTIŠEK duben 2010 4 hodiny Zadavatel – státní maturita e-learning 

68 KALOUSOVÁ RENATA 

šk. rok 

2009/2010 1 den/ týden IVP CZU Praha Praha 

69 RAČANSKÝ JAN 28.4.2010 1 den Nové technologie v chovu skotu Rapotín 

70 KLÍŢOVÁ MILUŠE 26.11.2009 1 den 

Zootechnické aspekty chovu 

masného skotu Rapotín 

71 COUFAL JOSEF 16.5.2010 1 den 

Maturitní generálka a příprava 

státní maturity Ústí nad Orlicí 

72 PEKAŘOVÁ IVANA 

šk. rok 

2009/2010 

80 

vyučovacích 

hodin 

Studium pedagogiky pro 

pedagogy volného času CCV Pardubice 

73 

STUDENÝ  PAVEL 

září – říjen 2009 9,5 hodiny 

hodnotitel písemných prací z CJL 

- státní maturita e-learning 

75 září – říjen 2009 9 hodin 

hodnotitel ústní zkoušky z CJL - 

státní maturita e-learning 

76 9.11.2009 1 den 

hodnotitel písemných prací z CJL 

- státní maturita Svitavy 

77 14.12.2009 1 den 

hodnotitel písemných prací a 

ústní zkoušky z CJL - státní 

maturita Svitavy 

78 1.3.2010 1 den 

certifikační školení ke státní 

maturitě z CJL Svitavy 

 

 

KONFE RENCE POČ ÍTAČ V E ŠKOLE  

Již několik let je pořádána celostátní konference učitelů základních a středních škol, která je určena 

všem zájemcům o efektivní využívání informačních a komunikačních technologií ve vzdělávání. Obsáhlý 

program je rozložen do tří jarních dnů během velikonočních prázdnin a hlavním organizátorem 

i místem konference je gymnázium v Novém Městě na Moravě. 

Pokud učíte na základní nebo střední škole a chcete ve vašich hodinách používat výukový software, 

internet nebo interaktivní tabule, zajímá vás, jak vaši kolegové využívají ICT ve výuce, pak je konference 

Počítač ve škole určena právě pro vás.  

Převážná část konferenčního času je věnována přednáškám a workshopům, v nichž se kolegové z řad 
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učitelů základních a středních škol seznamují s různými možnostmi využívání ICT ve výuce. Vystupují 

zde také zástupci výrobců softwaru a počítačové techniky. 

Celostátní konference učitelů základních a středních škol je akreditována MŠMT v systému DVPP. Jedná 

se o akci na podporu dalšího vzdělávání učitelů.  

Tematické zaměření konference odpovídá vzdělávacím oblastem RVP: 

 Jazyk a jazyková komunikace (ICT ve výuce českého jazyka a cizích jazyků)  
 Matematika a její aplikace (ICT ve výuce matematiky)  
 Informační a komunikační technologie (multimediální a projekční technika, internet, 

e-learning, počítačová síť, programování)  
 Člověk a společnost (ICT ve výuce dějepisu, občanské výchovy a ZSV)  
 Člověk a příroda (ICT ve výuce fyziky, chemie, biologie a zeměpisu)  
 Umění, kultura a sport (ICT ve výuce hudební výchovy, výtvarné výchovy a sportovních 

disciplín)  
 Průřezová témata (multimédia, mediální výchova, environmentální výchova, multikulturní 

výchova atd.)  

Letošní ročník byl věnován především tvorbě, sdílení a výměně elektronických výukových materiálů  

 Volně dostupné elektronické výukové materiály na internetu  
 Zdroje elektronických výukových materiálů pro interaktivní tabule  
 Jak na e-learning  
 WEB2 technologie a sociální sítě ve výuce (Facebook, YouTube, Wikipedia, …)  
 diskuse k nové maturitě z informatiky a aktuálním informacím v projektu „EU peníze školám“  

Tato konference tedy není určena jen informatikům. Naopak, většina účastníků byla z řad učitelů jazyků 

a odborných i všeobecně vzdělávacích předmětů nejrůznějších typů i stupňů škol. A přestože jsem se 

zúčastnil konference soukromě ve svém volnu, získal jsem v rámci soutěží vyhlášených na konferenci 

jednu keramickou tabuli a za nejoriginálnější fotografii z konference zveřejněnou na facebooku vstup 

na příští ročník konference zdarma. 

S využitím materiálu organizátorů konference (http://gynome.nmnm.cz/konference) 

Mgr. Emil Fogl 

 

ŠKOLA U ČITELŮ  INFORMA TIKY  

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 žáci, 

ale pomáhá učiteli získat celkový přehled o oboru a tendencích jeho vývoje i praktické zkušenosti ze 

samostatné práce. 
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Forma dvoutýdenního intenzivního internátního kursu na relativně nepřístupném místě se ukázala jako 

velmi účinná, protože umožňuje dokonalé soustředění jak účastníků, tak lektorů. Účastníci tak mohou 

získat daleko vetší hloubku znalostí i lepší pracovní návyky, než 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 kurz. Od účastníků školy se 

předpokládá především zájem o obor, chuť 

a schopnost k intenzívní práci. 

Zlepšení situace v zabezpečení škol 

výpočetní technikou a programy jen 

podtrhlo důležitost kvalitní přípravy učitelů 

i jejich systematického dalšího vzdělávání. 

O úrovni vyučování na škole rozhoduje 

v konečné instanci vždy učitel. I když je „na 

trhu“ velmi mnoho různých „počítačových 

školení“, nemají často potřebnou úroveň 

nebo nejsou svým zaměřením pro učitele 

informatiky příliš vhodná. Podstatným 

problémem bývá také jejich pro školy vysoká cena. Škola učitelů informatiky je v tomto ohledu 

jedinečným a chvályhodným počinem pracovníků Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy, 

kteří toto školení připravují v neziskové podobě. 

Při výběru kurzu pro učitele informatiky je třeba rozlišovat mezi obecně platnými principy oboru, které 

nezastarávají tak rychle, a pouhou dovedností ovládat několik konkrétních programů, které mohou 

rychle vyjít z módy. Nedostatky v základech oboru nelze napravit ani jinak kvalitními školeními 

o konkrétních programech. Na nich získávají účastníci odpověď pouze na otázku: JAK dosáhnout toho či 

onoho efektu. Učitel, jehož odborná autorita se zakládá jen na takových vědomostech a nedokáže se 

v oboru orientovat, nemá dříve či později svým žákům co předat. Znalost 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. Umožňuje učiteli získat nadhled i vlastní názor 

na vyučovaný obor. To je pro kvalitní výuku daleko důležitější než detailní znalosti technického rázu. 

Získat vlastní názor na obor však nelze pouhým čtením knih nebo jen docházkou na přednášky, ten se 

musí získat vlastní aktivní prací. Internátní forma školení a izolace účastníků i lektoru od každodenních 

problémů umožní účastníkům školy získat v relativně krátké době solidní znalosti oboru. Stejných 

výsledku nelze dosáhnout sérií několika samostatných krátkých školení.  

I když se za více než deset let konání Školy učitelů informatiky změnilo mnohé – především informatika 

sama - ukázalo se, že na základním přístupu se nemusí měnit mnoho. Především se ustálily některé 

formy výuky. Jejich největší výhodou je možnost velmi pružně reagovat na odbornou úroveň i zájmy 

účastníků toho kterého běhu Školy.  
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Součástí letošní Školy učitelů informatiky byla také schůzka a diskuse s pracovníky CERMATu 

připravujícími státní maturitu z informačních technologií. Tato možnost vyvolala mezi účastníky velký 

zájem a také ona diskuse byla oboustranně rušná a podnětná. 

S využitím materiálu kabinetu software a výuky informatiky MFF UK 

Mgr. Emil Fogl 

UŽITÍ  POČÍTA ČŮ VE V ÝU CE MA TEMATIKY  

Katedra matematiky Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a Společnost 

učitelů matematiky JČMF uspořádaly již čtvrtou konferenci Užití počítačů ve výuce matematiky ve 

dnech 5. až 7. listopadu 2009. Akce je akreditována MŠMT ČR (č. 9002/2009-25-161) jako součást 

dalšího vzdělávání učitelů. 

Cílem této konference je shromáždit učitele matematiky z různých typů škol a odborníky z oblasti 

školství k diskusím nad těmito okruhy otázek:  

 role počítače ve vyučování matematiky 
 vliv počítače na obsah vyučování 
 role učitele při výuce podporované počítačem 

Referáty a diskuse k uvedeným tématům probíhají v sekcích:  

1. obecné otázky užití počítačů ve výuce matematiky 
2. dynamické systémy ve výuce matematiky (Cabri, Cinderella, Sketchpad, …) 
3. systémy počítačové algebry (Derive, Maple, Mathematica, …) 
4. ostatní matematický software v různých matematických disciplínách 

V rámci konference proběhnou workshopy pro začátečníky i pokročilé k používání softwaru: Cabri, 

Derive, Maple, Mathematica aj.  

O konání této konference jsem věděl již z dřívějších let od známých učitelů matematiky, kteří se jí 

účastní, ale považoval jsem ji zaměřením spíše pro gymnaziální učitele. Letošní ročník jsem tedy 
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navštívil soukromě, spíše na zkoušku, ve svém volnu a ukázalo se, že i zde je možno získat podnětné 

informace. Bohužel většina prezentovaného software je pro naši školu finančně nedostupná. 

S využitím materiálu organizátorů konference (http://home.pf.jcu.cz/~upvvm/2009/) 

Mgr. Emil Fogl 
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Domov mládeže 2009/2010 

Domov mládeže při SZeŠ v Lanškrouně je školské zařízení, které zabezpečuje žákům ubytování 

a mimoškolní výchovu. DM vytváří vhodné podmínky pro studium a pro využití volného času. Výchovu 

a bezproblémový chod domova mládeže zabezpečuje sedm pedagogických pracovníků a pět provozních 

zaměstnanců. 

Domov mládeže SZeŠ se nachází na okraji města u výpadové silnice na Českou Třebovou a Svitavy 

v jediné pětipodlažní budově (za čerpací stanicí Agrochem). Školní rok 2009/2010 zahájilo u nás na 

domově 157 žáků, z toho 14 chlapců. Noví žáci jsou vždy před začátkem školního roku rozděleni do 

jednotlivých výchovných skupin. Žáci zůstávají ve stejné výchovné skupině až do konce třetího ročníku 

(stabilizace vztahů mezi žáky i mezi vychovatelem a žáky). Maximální ubytovací kapacita činí 200 míst 

v pokojích hotelového typu. Žáci si mohou vybrat, s kým chtějí být na pokoji ubytováni; je také možnost 

být ubytován sám, či pouze ve dvou. V tomto školním roce byla cena za ubytování 950,-Kč za žáka za 

měsíc. Na každém podlaží se nachází vybavená kuchyňka s klubovnou, které jsou plně k dispozici našim 

žákům. Máme dvě vybavené učebny výpočetní techniky a v letošním školním roce se nám podařilo 

dotáhnout do konce také připojení k internetu přes wifi. Studenti se mohou připojit k vlastnímu PC i na 

pokoji. Na DM také fungují zájmové kroužky, které pokrývají volnočasové aktivity našich studentů. 

Jmenujme například kroužek: jezdecký, internetový, keramický, kroužek vaření a kreslení. Mimo tyto 

pravidelné aktivity jsme pořádali také výjezdy do krytého plaveckého bazénu, do lanového centra, či na 

umělou horolezeckou stěnu. 

VIII.  

Školská zařízení 

„Rozšířením výpůjční doby ve školní knihovně na čtyři 
velké přestávky týdně a bezplatnou výpůjčkou vznikly 
ideální podmínky pro zájemce o četbu z řad studentů 
i pracovníků školy…“ 
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VÝCH OV NÝ PROGRAM D OMO V A MLÁDEŽE  

 

Koncepce výchovné činnosti v domově mládeže je nástrojem, prostředkem řízení a organizace 

výchovné práce vychovatelů. Umožňuje vychovatelům systematicky plánovat a organizovat výchovný 

proces, vytyčuje cíle a úkoly výchovné práce a stanovuje podmínky, v nichž se výchova uskutečňuje. 

Podle věkových zvláštností studentů je program členěn do dvou etap. 

 

1) V první etapě (žáci ve věku 15 a 16 let) se usiluje o adaptaci na život v domově mládeže a na nové 

podmínky středoškolského studia. 

Patří sem: 

a) Zvládnutí odloučenosti dítěte od rodiny – utváření vztahů „náhradního rodinného prostředí.“ 

* odstraňování, potlačování stresujících faktorů souvisejících se zásadní změnou prostředí a životního 

rytmu 

* navození přívětivého klimatu ve vztazích student – vychovatel (vlídná důslednost vychovatele) 

* vytváření návyků sebeobsluhy a vlastní odpovědnosti za plnění povinnosti vůči škole, sobě i DM 

* zvládnutí přechodu na nový stravovací režim 

* zvládnutí péče o osobní majetek, čistotu a pořádek ve svém mikroprostoru (návyky osobní hygieny, 

udržování čistoty a pořádku v osobních věcech i 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, spolužáci 

* zvládnutí sociálního kontaktu s opačným pohlavím 

* zvládnutí sociálního kontaktu s prostředím, v němž se projevují prvky asociálnosti nebo společenské 

nebezpečnosti 

 

c)  Postupné uznání důležitosti a nutnosti zásad života ve společném ubytovacím zařízení. 

* seznámení se a respektování požadavků obsažených ve Vnitřním řádu DM 

* chápání pravidel vnitřního života DM jako ochranu osobních práv a svobod, prostředek výchovy a 

sebevýchovy k toleranci, odpovědnosti a schopnosti nést následky svých činů 

* respektování potřeb ostatních spolubydlících a utváření vlastního efektivního modelu pracovního dne  

* pochopení úlohy vychovatele na DM 
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2) Ve druhé etapě (žáci ve věku 17, 18 let, případně starší) směřuje výchovné úsilí vychovatelů 

k přípravě studentů na svět dospělých, sociální komunikaci a kooperaci. Fixování pozitivní hodnotové 

orientace v oblasti samostatného rozhodování o vlastním životě a postupné přebírání stále větší 

zodpovědnosti za vlastní osud.  

 

a) Prohlubování sociálních dovedností a návyků 

* stabilita a nekonfliktnost ve vztazích se spolubydlícími i dalšími ubytovanými studenty na DM 

* vyrovnání se s podmínkami a normami chování a jednání v kolektivním ubytovacím zařízení, škole 

apod. 

b) Udržení zájmu o studium, kvalitní příprava k úspěšnému absolvování školy, upevnění návyků 

sebevzdělávání vedoucí až k potřebě dalšího vzdělávání. 

* prohlubování návyků efektivní a systematické přípravy na výuku, chápání významu vzdělání 

* informace o vysokoškolském studiu, motivace k absolvování 

* Stabilizace pozitivních zájmů, motivací, životních hodnot a životního stylu. 

* postupné přebírání plné zodpovědnosti za vlastní rozhodnutí a činy 

* upevňování schopností racionálně rozvrhnout a účinně využívat svůj volný čas 

* uplatňovat ve svém životě zdravý životní styl 

* schopnost racionálního myšlení a řešení složitých životních situací, připravenost odolávat stresu, 

orientace na budoucnost 

Bohdan Melnyk, vedoucí vychovatel 

Školní knihovna 

KNIH OV NIC KÉ OH LÉD NU TÍ  

V roce 2004 proběhla za výrazného přispění tehdejší češtinářky PhDr. J. Cvrčkové rozsáhlá reorganizace 

školní knihovny. Byly vyřazeny poničené či málo půjčované knihy, ale hlavně se celá knihovna 

přestěhovala do opravených prostor vedle kabinetu českého jazyka. Rozšířením výpůjční doby na čtyři 

velké přestávky týdně a bezplatnou výpůjčkou (hradí se jedině ztracené či poničené knihy) vznikly tak 

ideální podmínky pro případné zájemce z řad studentů i pracovníků školy. Během několika posledních 

let se ukázalo, že zájem o četbu mezi mladými čtenáři neklesá, naopak v posledních 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 peněžnímu daru pana starosty Ing. M. Košťála se nám v minulých letech podařilo 

nakoupit několik zajímavých novinek. 

Velké poděkování však patří zejména paní Mgr. R. Janouškové, která pro knihovnu zajistila významný 

finanční obnos z evropského grantu projektu Evropa mladýma očima. Z této částky jsme na jaře a na 
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podzim roku 2009 financovali nákup většího množství knižních novinek, klasických děl, kterými 

si studenti mohou doplnit své znalosti. Mezi nové knihy však patří také díla současných českých 

i zahraničních autorů. Při jejich výběru jsme se snažili zohlednit nové literární trendy, společenskou 

závažnost s důrazem na problematiku dospívání, ale také zájmy studentů. Roli jistě hrají i zvýšené 

požadavky 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 knižních novinek, kvůli nimž 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 statek Lanškroun 

Školní statek, Lanškroun, Dolní Třešňovec 21 (dále jen organizace) byla zřízena za účelem poskytování 

vzdělávání a výchovy žáků a je součástí výchovně vzdělávací soustavy. 

Předmětem činnosti organizace je zajišťování podmínek pro praktickou výuku žáků ve spolupráci 

s příslušnou střední školou v rámci hlavní činnosti (tj. v případě SZeŠ Lanškroun chovu koní), 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 jmenovaný do funkce Radou 

Pardubického kraje. 

Školní statek Lanškroun je účelovým zařízením zemědělské školy od jejího vzniku, tj. od roku 1945. Od 

té doby prošel složitým obdobím a v současné době se transformoval na zemědělskou farmu o velikosti 

zhruba 200 ha zemědělské půdy. Školní statek je samostatnou příspěvkovou organizací – školským 

zařízením, zřizovaným Pardubickým krajem.  

K lepšímu využití všech svých hospodářských možností a odbornosti svých zaměstnanců a za účelem 

dosažení zisku může organizace vykonávat tyto hospodářské činnosti: 

 plnění výrobních úkolů zemědělské prvovýroby a dodání zboží a služeb 

 koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej vlastních výrobků 

 silniční motorová doprava nákladní 

 práce a služby pomocí zemědělské techniky 

Do budoucna počítáme s rozšířením hospodářské činnosti na oblast produkce a obchodu s plemenným 

materiálem, dodáváním a zprostředkováním biotechnických služeb v zemědělství. 

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. 
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Jedná se o praktické, manuální a intelektuální odborné dovednosti. Žáci se přizpůsobí provozu 

pracoviště a zapojí se do pracovního procesu po proškolení vedoucím praxe a pod dohledem 

instruktora. Důležité je dodržování 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 (2001-2009) byl kladný v podobě zisku. 

2. Máme vyrovnané restituce v hodnotě 24,3 mil. Kč. 

3. Třetina (cca 70 ha) pozemků je ve vlastnictví Pardubického kraje či státu. 

4. Zemědělská výroba se snížila a stavy zvířat se stabilizovaly na 200 VDJ. 

5. Stabilizoval se i počet zaměstnanců na 12,5 (přepočtených). 

6. Dotace na hlavní činnost z rozpočtu Pardubického kraje se blíží skutečným nákladům.  

7. V roce 2009 činil rozpočet provozních prostředků na hlavní činnost 1 947 tis. Kč. 

8. Školní statek je příjemcem dotací na zemědělskou činnost (mimo národních dotací). 

Negativa a rizika současného stavu 

1. Nemovitý majetek (stavby, technologie) je zcela zastaralý, opotřebovaný a bude perspektivně 
vyžadovat značné investice a velké opravy a údržby (minimálně 25mil. Kč). Prakticky od jejich 
výstavby (tj. šedesátých a sedmdesátých let minulého století) nedocházelo k žádným investicím, 
pouze nutným opravám. 

2. Stávající zemědělská výroba i se státní dotací za současné ceny (mléko, obilí) není rentabilní. 

3. Vyšší užitkovost, vyšší výnosy a vyšší produktivita práce by vyžádaly vyšší počáteční vstupy a 
investice, které by se ale v budoucnu vrátily. 

4. Již více jak 20 let nedostal školní statek žádné finanční prostředky na investice do chovu skotu a 
RV. 

5. Více jak 60 % půdy je pronajaté od vlastníků. 

Ing. David Hruška, ředitel školy 

Školní bistro 

Studenti 1. a 2. ročníku oboru Ekonomika a podnikání absolvují v rámci individuální praxe týdenní 

pobyt ve školním bistru. Mají za úkol objednávat zboží, přeceňovat jej, realizovat jeho samotný prodej. 

Nedílnou součástí praxe je také úklid obchodu a přilehlého skladu. Na konci týdne se provádí předávací 

inventura zboží, a to fyzickým způsobem – porovnáním skutečného stavu se stavem účetním. Pokud 

není zjištěno manko, ale naopak vznikne případný přebytek příjmů nad výdaji, dostává student 2. 

ročníku, který je zároveň vedoucím, odměnu. Finanční prostředky jsou předávány třídnímu učiteli do 

třídního fondu a jsou použity zpět do vzdělávacího procesu, například jako příspěvek na pokrytí výdajů 

s exkurzí, nákup učebnic apod. 

Ivana Machová 
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Školní jídelna 

Školní jídelna SZeŠ Lanškroun sousedí s budovou školy. Žáky stravuje celodenně; ubytovaní se mohou 

přihlásit na snídaně, svačiny, obědy a večeře. Ostatním žákům a zaměstnancům školy poskytuje obědy. 

V rámci hospodářské činnosti stravuje i cizí strávníky. 

Stravování je poskytováno dle platných předpisů pro školní jídelny, týkajících se provozu, hygieny 

a výživových a finančních norem. K obědu nabízíme výběr ze dvou jídel. Jídelníček tvoříme 

s přihlédnutím k současným trendům ve školním stravování a přáním žáků. 

Pro objednávání a odběr jídla je nainstalován systém s použitím bezkontaktních čipů od firmy Z-Ware 

Jihlava. Platby za stravu je možno složit na konto strávníka buď v hotovosti, nebo platbou na účet 

jídelny. 

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

Dana Mačátová 

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 více než čtyři roky provozu 

pracovnice centra společně s některými našimi studenty pomohli zachránit přes pětset opuštěných psů. 

Velké oblibě se těší také psí hotel, který je vytížený zejména v čase letních dovolených. 

Otevírací doba psího útulku pro širokou veřejnost je stanovena na úterý a pátek vždy od 14:00 do 18:00 

a v sobotu od 9:00 do 11:00. Bližší informace týkající se poskytovaných služeb vám zodpoví pracovníci 

Caniscentra, s.r.o. na čísle: 724813222. 

Mgr. Pavel Studený 
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Škola musí dát o sobě vědět 

V současné době hrají informace a informovanost velkou roli ve světě, v každé společnosti, ve všech 

jejích odvětvích a oblastech. Platí to i ve školství. Předpokladem existence školy je dostatek informací 

o možnostech a podmínkách studia předaných veřejnosti, především potencionálním zájemcům – 

respektive žákům a žákyním devátých tříd základních škol. 

Tento úkol na prvním místě plní internetové stránky školy a přehlídky středních škol, kde veřejnost 

získá kompletní informace o škole. Informace o tom, že škola existuje a jaké obory nabízí, předávají 

také naši žáci bezprostředně svým kamarádům a známým při osobních kontaktech.  

Tak jako každý rok i letos škola uveřejnila inzerát v časopisu Jezdectví. Dobrou propagací je samozřejmě 

i účast našich žáků na různých soutěžích (jezdeckých, literárních, novinářských, výtvarných 

a sportovních) a olympiádách. Škola si zajišťuje i řadu propagačních materiálů. 

V letošním školním roce se škola prezentovala na výstavě v Lysé nad Labem a na závodišti v Pardubicích 

a dále na přehlídce středních škol v České Třebové, Svitavách, Rychnově nad Kněžnou, Žamberku, 

Hradci Králové, Pardubicích, Brně, Kolíně, Trutnově, Náchodě, Šumperku, Žďáru nad Sázavou, 

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 již staly dny otevřených dveří. Školu si prohlédlo v rámci čtyř dnů otevřených dveří 

více než 100 zájemců z řad základních škol, nepočítaje jejich doprovod. 

Důležitým hlediskem prestiže školy je samozřejmě uplatnění jejích absolventů. Jedním z významných 

ukazatelů je velmi nízká nezaměstnanost našich absolventů, a to zvláště z oboru Agropodnikání. K tomu 

IX.  

Prezentace školy na veřejnosti 

„ Jedním z významných ukazatelů je velmi nízká 
nezaměstnanost našich absolventů …“ 
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přispívá skloubení značné šíře potřebných znalostí a dovedností, pro budoucí působení v praxi nebo 

v následném studiu, s vybranou specializací. Velmi široké uplatnění mají také v našem regionu 

absolventi oboru Ekonomika a podnikání.  

Podobně jako v předchozích letech, tak i v letošním školním roce míří 40% našich absolventů za dalším 

vzděláním na vysoké školy, 24% na vyšší odborné školy a 36% jde přímo do zaměstnání nebo odchází na 

různě dlouhou dobu za pracovními nabídkami do zahraničí (zejména z řad absolventů oboru 

Agropodnikání ve směru chov koní a jezdectví). 

I když žáků na základních školách početně ubývá, věříme, že o studijní nabídku naší školy bude i  nadále 

zájem. 

Ing. Rudolf Rabas, výchovný poradce 

Den zemědělské školy 

V sobotu 8. května 2010 úspěšně proběhl v areálu Střední zemědělské školy v Lanškrouně již 11. ročník 

Dne zemědělské školy a 30. ročník jezdeckých závodů o Hliněný pohár v parkurovém skákání. Obě 

akce byly součástí připomínky 65 let zemědělského školství v Lanškrouně.  

Dny zemědělské školy v Dolním Třešnovci se stali již tradicí. Pro mnohé představují díky mnoha 

zábavným atrakcím příjemný způsob strávení volného víkendového dne. Kromě toho zprostředkovávají 

návštěvníkům zajímavá a poučná setkání s mnoha obory lidských činností, jež přímo či nepřímo 

souvisejí se zemědělstvím. Jejich prostřednictvím je veřejnost také seznamována s činností školy, 

s prostředím, ve kterém její žáci studují, s nabízenými studijními obory i s převažujícími směry výuky.  

I letos byla neoddělitelnou součástí Dne zemědělské školy prodejní výstava, v letošním roce spojena 

s „Festivalem řemesel“, který byl připraven ve spolupráci s Agrovenkovem o.p.s. Pardubice. Výstavní 

plochu v areálu školního statku zaplnily moderní zemědělské stroje firmy BV – Zemědělská Technika, 

s.r.o. Ostrava, která má v areálu školy pronajaty kancelářské, skladové a dílenské prostory a na základě 

vzájemné dohody umožňuje žákům zemědělské školy být v kontaktu s nejmodernější zemědělskou 

technikou. Vystavovatele zemědělské techniky doplnila firma Isolit – Bravo, s.r.o. Jablonné nad Orlicí se 

svým výrobním programem „Motůčko“ na elektrický pohon. Na Dni zemědělské školy se prezentovala 

také firma Symbio, s.r.o. Lanškroun, která se zabývá výzkumem, vývojem, výrobou a aplikací přípravků 

pro biologickou ochranu a výživu 

rostlin. Ceny pro vítěze slosování 

vstupenek darovala firma Husqvarna, 

s.r.o., prodejna lesní a zahradní 

techniky pana Roberta Poláka 

v Lanškrouně a firma Isolit – Bravo s.r.o. 

Jablonné nad Orlicí. 

Byly položeny základy nové tradice 

„Festival řemesel“. Tato akce byla 

podpořena a hlavně zorganizována 

Agrovenkovem o.p.s. Pardubice 

a zúčastnilo se ji 11 drobných 
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řemeslníku a prodejců z regionu Lanškrounska, kteří předváděli řemeslnou výrobu a prodávali své 

výrobky.   

V rámci dne otevřených dveří, který probíhá vždy souběžně se Dnem zemědělské školy, měli 

návštěvníci možnost prohlédnout si budovu školy včetně jednotlivých učeben; k dispozici jim byli 

pedagogové, kteří ochotně zodpovídali jejich dotazy. Zájemcům byla rovněž umožněna prohlídka 

školního statku.  

Divácky nejatraktivnějším bodem programu – kromě samotných jezdeckých závodů – byly ukázky práce 

pracovních plemen psů paní Látalové s Koclířova, komentované panem Hrdličkou. Úspěšně jim 

konkuroval lanškrounský psí útulek Canis centrum s.r.o., který návštěvníkům představil své současné 

psí svěřence.  

Program doplnily hry a soutěže o ceny pro děti, pouťové atrakce, jízda na ponících, jízda kočárem, jízdy 

zručnosti traktorem či malotraktorem a v neposlední řadě také výstava kreslených vtipů Pavla Dvořáčka 

spojená s malováním pro děti i dospělé. Nechybělo ani bohaté občerstvení. O dobrou náladu se 

postarala hudební produkce žáka školy Filipa Houdka, ze třídy 2.C. Lze předpokládat, že zhruba 

necelých 1500 účastníků letošního Dne zemědělské školy odešlo domů spokojeno.  

Poděkování patří zaměstnancům školy, kteří se podíleli na zajištění a realizaci akce, ale 

i vystavovatelům, spolupracovníkům, především panu Masopustovi (jízdy kočárem), kteří věnovali svůj 

volný čas zdárnému průběhu 11. ročníku Dne zemědělské školy. 

Jaroslav Dajč 
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Koňské stezky 

TRA SA A 

Dolní Třešňovec - Mariánská Hora - Nepomuky - Sebranice - Dolní Třešňovec 
   - značení - červená barva 

   - celková délka 15,3 km 

Základní nejkratší okružní trasa je vhodná pro všechny jezdce a koně; výběr cest umožňuje i jízdu 

se spřežením. Jedná se o lehkou trasu vedoucí krajinou převážně po polních cestách s mírným 

stoupáním k Mariánské Hoře. Jsou zde čtyři krátké úseky po asfaltovém povrchu. 
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TRA SA B 

Dolní Třešňovec - Mariánská Hora - Jakubovice - Ostrov - Lanškroun - Dolní Třešňovec 
   - značení - zelená barva 

   - celková délka 22,4 km 

Středně obtížná okružní trasa vedoucí více členitou krajinou převážně po polních a lesních cestách, 

je vhodná pro pokročilejší jezdce. Část trasy je společná s trasou A, a to v úseku od pískovny na 

Mariánskou Horu. Kolem lanškrounských rybníků je poněkud delší část (asi 1,5 km) po asfaltovém 

povrchu. 
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TRA SA C 

Dolní Třešňovec - Sázavské údolí - Herbortice - Albrechtice - Dolní Třešňovec 
   - značení - modrá barva 

   - celková délka 27,6 km 

Obtížná okružní trasa vedoucí velice členitou a rozmanitou krajinou převážně po polních a lesních 

cestách, je vhodná pro pokročilé a náročné jezdce. Část trasy je společná s úsekem trasy A, a to v úseku 

od areálu SJK Lanškroun k silnici vedoucí z Lanškrouna do Nepomuků. Je zde několik velice krátkých 

úseků po asfaltovém povrchu, nejdelší z nich je při procházení obcí Herbortice. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zaměstnanci naší školy vytvořili v okolí Lanškrouna v roce 2004 tři trasy jezdeckých (koňských) stezek - 

hipotras, které je možné využít pro agroturistiku.  

Jezdecké stezky jsou všechny vytipovány jako okružní. Začátek a konec všech tras je společný v Dolním 

Třešňovci v blízkosti areálu Sportovního jezdeckého klubu při SZeŠ Lanškroun. Přesto se jezdci mohou 

na tyto stezky napojit na kterémkoliv místě. 

Podrobnosti o koňských stezkách zjistíte na www.szes-la.cz 

http://www.szes-la.cz/
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Dotace, granty -  školní rok 2009/2010 

V roce 2009 byla provedena významná akce pro naši školu s názvem „Realizace úspor energie – Střední 

zemědělská škola Lanškroun“. Tato akce byla spolufinancována z Fondu soudružnosti EU (částka 

8 292 042 Kč), Státního fondu životního prostředí (částka 487 767 Kč) a Pardubického kraje (částka 

975 534 Kč). Celkové uznatelné náklady na tuto akci činí 9 755 344 Kč. Realizace akce byla provedena 

firmou Isotep s.r.o. Ústí nad Orlicí, která 

vyhrála výběrové řízení. Opatření na úsporu 

energie byla provedena na budovách školy, 

tělocvičně a jídelně. Byla vyměněna okna, 

venkovní dveře, zateplen plášť budov a 

ploché střechy. Budovy dostaly novou 

fasádu, okapy a svody srážkové vody. Škola 

se podílela na dalších opravách spojených 

s touto akcí částkou 270 tis. Kč 

V roce 2009 škola obdržela grant PK ve výši 

100 000 Kč na rekonstrukci atletických 

sektoru pro skok vysoký a skok daleký. Za 

tuto částku byly položeny rozběhové plochy pro výše uvedené sporty, umělou hmotou, obdoba tartanu 

a obloženo doskočiště pro skok daleký. Zároveň byl vyměněn písek v doskočišti. Práce byly provedeny 

firmou, která vyhrála výběrové řízení. Výměna písku byla provedena pracovníky školy, včetně 

financování. 

 Jaroslav Dajč 

X.  

Projekty školy financované 
z cizích zdrojů 

„ Budovy dostaly novou fasádu, okapy a svody srážkové 
vody …“ 
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Naše škola ušetří statisíce za energie 

Naše škola vytápí od letošní zimy objekty 

levněji. Je čtvrtým krajským zařízením 

z dvanácti, které dosáhlo na evropské 

dotace z operačního programu Životní 

prostředí. Zateplení čtyř budov podstatně 

šetří energie a zlepšilo také jejich vzhled. 

Stálo 11 milionů korun a práce trvaly čtyři 

měsíce. Pardubický kraj se podílel na 

obnově částkou 1,8 milionu korun. 

Zateplení střech a fasády začalo v polovině 

loňských prázdnin a pokračovalo za plného 

provozu až do poloviny listopadu. To 

nebylo jednoduché jak pro žáky tak ani pro 

vyučující, kteří se často potýkali se 

zvýšeným hlukem. 

Projekt realizovaný v roce 2009 byl 

spolufinancován Evropskou unií - Fondem 

soudržnosti a státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí.  

 

Harmonogram projektu: 

Datum zahájení projektu 15. 7. 2009  

Datum ukončení projektu 15. 11. 2009 

 

Struktura vynaložených výdajů: 

Náklady celkem v Kč 11 588 tis. Kč 

Celkové způsobilé výdaje 9 755 tis. Kč  

z toho: 

Dotace ze SFŽP 488 tis. Kč 

Dotace z EU 8 292 tis. Kč 

Vlastní zdroje Pk 975 tis. Kč 

Mgr. František Teichmann 

(pozn. red.: článek vyšel v Listech Lanškrounska v listopadu 2009) 
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Každý 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, složení půdy atd.). Výsledkem byla publikace zaměřená na tradiční zemědělské produkty 
obou zemí a to v češtině a angličtině se slovníčkem základních výrazů.V Itálii získala škola kontakty 
na portugalskou zemědělskou školu v Runě u Tores Vedras a francouzskou školu ve Villefranche de 
Rouegue.  

 V roce 2001/2002 se uskutečnil v rámci programu Mládež pro Evropu multilaterální projekt Cítíme 
se Evropany, kterého se zúčastnilo deset studentů z Portugalska, Itálie, Francie a Česka. Studenti 
pobyli v České republice deset dní a pracovali na publikaci, ve které shrnuli své dojmy ze 
společného pobytu. 

 Na rok 2002/2003 proběhl v rámci téhož programu seminář pro pracovníky s mládeží. Zúčastnilo se 
ho 25 pedagogů z několika evropských zemí (Itálie, Irsko, Velká Británie, Německo, Holandsko, 
Bulharsko a Španělsko). Pedagogové si vyměnili zkušenosti, navázali mezi sebou kontakty 
a samozřejmě položili základ budoucí spolupráci. 

 Hned v dalším školním roce 2003/2004 jsme již pracovali na výměně 17 studentů mezi naší školou 
a soukromou střední zemědělskou školou v Runě z Portugalska v rámci projektu podpořeného 
Pardubickým krajem. Portugalští studenti byli u nás ubytováni v rodinách, kde navázali nová 
přátelství s našimi studenty a prolomili jazykovou bariéru při každodenní konverzaci v angličtině. 
V Portugalsku byli naši studenti ubytováni na internátě školy. 

 Na školní rok 2004/2005 jsme měli vypracován další projekt. Tentokrát v rámci programu 
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. 

XI.  

Účast školy v mezinárodních 
programech 

„ Komunikace mezi jednotlivými studenty probíhala 
úspěšně; hlavním dorozumívacím jazykem byla angličtina.“ 
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 V září 2004 došlo k  výměnné praxi mezi bavorským zemědělským spolkem Junge Landwirte – Main 
– Rhön a studenty naší školy. Projekt Sdružení kamarádek koní (Mládež) s názvem V sedle za 
porozuměním tuto pravidelnou výměnu odstartoval. 

 Pro rok 2005/2006 jsme připravili pracovní stáž 17 studentů ve Slovinsku v rámci programu 
Leonardo da Vinci – mobility studentů. Projekt se jmenoval Zemědělství je mým koníčkem. Studenti 
strávili tři týdny v partnerské škole – Kmetijska Šola GRM v Novom Meste, kde pracovali na školní 
farmě. V tomto školním roce k nám přijeli také slovinští studenti. Za vykonanou praxi obdrželi 
všichni studenti tzv. Europas. 

 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 života H. Ch. Andersena 
a hrou Jak je důležité míti Filipa od Oscara Wilda. 

 Ve školním roce 2006/2007 jsme pracovali na jazykovém projektu Dva slovanské jazyky 
v evropském společenství v rámci programu Socrates Comenius - Partnerství škol. Naši a bulharští 
studenti střední školy školy Dimitri Taleva z Dobriče vytvořili trojjazyčný obrázkový slovník v tištěné 
i elektronické podobě, který je určen k výuce češtiny, bulharštiny i angličtiny. Dále se studenti 
zabývali národními tradicemi obou zemí (Vánoce, Velikonoce), poznávali kulturu partnerské země. 
I tyto tradice zpracovali v anglické brožuře a albumu. 

 Ve školním roce 2006/2007 pobyt u severomořského Hamburku – v rámci projektu Česko – 
německé zvyky a tradice, na který jsme dostali grant od Česko - německého fondu budoucnosti 
(spolupráce se Státní obchodní školou a s Hospodářským gymnáziem Hamburk). Společné zkoumání 
předvádění zvyků a tradic – shrnuto v česko – německém almanachu, který doplňovala 
videonahrávka; součástí byla návštěva památek severního Německa. 

 Školní rok 2007/2008 byl opět pracovním. Škole byl schválen jazykový projekt Comenius – 
Partnerství škol s názvem Co ukrývají a tají naše lesy. Spolupracující školou je norská škola ve 
Skjetleinu u města Trondheim. Naplánováno je poznávání flóry a fauny českých a norských lesů, 
vytvoření atlasu zvířat a herbáře rostlin v elektronické podobě. Projekt dosud trvá. 

 V roce 2009 běžel na naší škole projekt Interaktivní tabule a internet – moderní prostředky výuky 
jazyka, podpořený grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu 
EHP a Norského finančního mechanismu. Na projektu spolupracovaly dvě střední odborné školy – 
islandská a česká. Hlavním cílem projektu bylo připravit výukové materiály pro výuku angličtiny 
prostřednictvím interaktivní tabule a počítače. Projekt byl nominován na cenu Label 2010. 

 V červnu 2009 byl realizován projekt na počest českého předsednictví EU - Evropa mladýma očima. 
Studenti 2. ročníku předčítali zajímavé pasáže 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 zúčastnili workshopů v Itálii a další jsou 
plánovány 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 
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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 možnost 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 žáci oboru Agropodnikání, bydleli v hostitelských 

rodinách, kde vykonávali zemědělské činnost pod odborným dohledem. 

Mgr. Drahuše Tkačíková, Mgr. Martina Tomková 

Návštěva z Pobaltí na SZeŠ Lanškroun 

Ve dnech 24. 4. – 2. 5. 2010 jsme na naší zemědělské 

škole hostili studenty gymnázia z lotyšského města 

Jelgava. Celá akce se uskutečnila pod hlavičkou 

programu Comenius v rámci projektu Společná řeč 

mladých v Evropě. Díky úsilí paní učitelky Martiny 

Tomkové a podpoře Programu celoživotní učení 

Comenius jsme získali na roky 2009 - 2011 finanční 

grant od Národní agentury pro evropské vzdělávací 

programy. Hlavním pracovním jazykem se stala 

němčina a nejdůležitějším cílem naší práce je sestavit 

česko – lotyšsko - německý slovník řeči mládeže. 

Před příjezdem do města Lanškroun navštívili mladí Lotyšané Prahu, ze které byli nadšeni. V neděli 

večer byli někteří studenti rozděleni do českých rodin a ostatní ubytováni na místním internátě. 

V pondělí ráno se uskutečnilo slavnostní seznámení studentů partnerských škol. Odpoledne téhož dne 

proběhl Přátelský trojboj (soutěž dovedností ve volejbalu, střelbě a jízdě traktůrkem). Následující dny 

jsme strávili společnou prací na projektu a samozřejmě jsme našim mladým přátelům také ukázali krásy 

zámek Velké Losiny 
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naší země. Společně jsme zavítali např. na Dlouhé Stráně, prošli jsme papírnu a lázně ve Velkých 

Losinách; obdivovali jsme zámek v Litomyšli, hrad Bouzov a romantické Javoříčské jeskyně. Závěr patřil 

výletu do Kutné Hory, kde jsme navštívili slavnou Kostnici, stříbrný důl Osel a další památky. 

Nezapomnělo se ani na zábavu a společně jsme se 

také pobavili v XL clubu. Komunikace mezi 

jednotlivými studenty probíhala úspěšně; hlavním 

dorozumívacím jazykem byla angličtina, v krajním 

případě jsme použili také gestikulaci. Poslední 

společné ráno bylo ve znamení smutné atmosféry, 

neboť za uplynulý týden jsme se spřátelili a užili si 

spoustu legrace. Rozloučili jsme se dárečky české 

výroby a někteří z nás i se slzami v očích. Už teď se 

těšíme na další setkání, které proběhne koncem září 

tohoto roku v Lotyšsku.  

Kateřina Prokopová, Aneta Piterková, Barbora Chládková, 2.C SZeŠ Lanškroun 

(pozn. red.: článek vyšel v Listech Lanškrounska 13/10 2010) 

 

 

 

Dlouhé Stráně  

Dlouhé Stráně 

zámek Litomyšl 



78 

Co skrývají a tají naše lesy  

Vítězný projekt Evropské jazykové ceny LABEL 2009 

Comenius – Partnerství škol 

 

I v letošním roce získala SZeŠ Lanškroun jazykovou cenu Label 2009 za další úspěšný projekt Co skrývají 

a tají naše lesy, podpořený v rámci programu Comenius – Partnerství. V historii jejího udělování v ČR to 

bylo poprvé, kdy jedna škola získala cenu dvakrát a to hned dva roky po sobě. 

Odborná porota programu Label obdržela k 20. 4. 2009 celkem 28 přihlášek. V průběhu května 2009 

hodnotila přijaté přihlášky s popisy projektů a z této velké konkurence vybrala 9 projektů, které 

postoupily do druhého kola hodnocení ke kontrolním návštěvám. Na základě výsledků návštěv rozhodla 

porota udělit sedmi z nich Evropskou jazykovou cenu Label 2009. Náš projekt, který probíhal ve 

spolupráci s norským partnerem z Sketljenu a zabýval se zkoumáním našich a skandinávských lesů, 

patřil mezi tyto vybrané.   

Dne 9. října 2009 jsme získali certifikát a účelovou dotaci od Ministerstva školství, mládeže 

a tělovýchovy ČR v celkové částce 150 000 Kč určenou na mobility studentů a věcné dary od 

vzdělávacích institutů British Council a Goethe Institut Prag. 

 

Stručná anotace projektu (více informací a fotografie najdete na školních webových stránkách): 

Projekt, který vznikl ve spolupráci s podobně zaměřenou norskou školou, měl za cíl prohloubit zájem 

studentů o prostředí lesa a také rozšířit jejich znalosti. V České republice a Norsku žáci obou škol 

porovnávali ochranu a péči o lesy, monitorovali jejich stav a zkoumali flóru i faunu. Studenti 

lanškrounské školy během školního roku v chráněném území Sázavského údolí vyhledávali předem 

zadané rostliny, překládali jejich názvy, určovali je a zařazovali. Podobné úkoly plnili i v Norsku 

a výsledkem práce tak je atlas rostlin a zvířat nazvaný Fauna a flóra našich a norských lesů se 

čtyřjazyčným komentářem. Součástí atlasu je také základní slovníček odborných výrazů.  

Priorita: Jazykové vzdělávání jako součást odborné přípravy. 

Slavnostní předávání jazykové ceny Label 2009 
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Projekt Internet a interaktivní tabule – moderní prostředky výuky anglického jazyka  

 

 

 

 

VÝU KA A NGLIC KÉH O JAZ Y KA  TROCHU  J INAK  

V letošním školním roce pokračovali studenti 3. C spolu s učiteli a islandskou partnerskou školou v práci 

na projektu Internet a interaktivní tabule – moderní prostředky výuky anglického jazyka, který byl 

podpořen z grantu FM/EHP Norska. Výsledkem této náročné práce byly interaktivní materiály pro 

výuku jazyka, které mohou být využívány při výuce s využitím interaktivní tabule, zakoupené z těchto 

finančních prostředků, a také e-learningovou metodou v pracovním prostředí Blackboard, poskytnutým 

partnerskou školou v Akureyri. Součástí projektu byly i vzájemné výměny studentů a učitelů, které 

proběhly na podzim 2009. V následujících příspěvcích se můžete podělit o dojmy z těchto pobytů. 

 

HURÁ NA ISLAND!  

Díky naší paní třídní učitelce Radmile Janouškové jsme my, žáci 3. C SZeŠ Lanškroun, poznali kus světa. 

Letos 18. září jsme se vydali na dalekou cestu z Lanškrouna přes Německo, Dánsko až na Island. 

S milými a ochotnými řidiči autobusu nám cesta do Dánska utekla jak voda. Zde jsme se nalodili na 

trajekt, všechno bylo báječné, až na mořskou nemoc, která nás při pohledu na širý, ale později i značně 

rozzlobený Atlantský oceán, postihla takřka všechny. Maminky nás v dobrém úmyslu vybavily jídlem. 

Ovšem dobroty byly to poslední, po čem jsme toužili, chtěli jsme na pevninu − a to zoufale moc. Na 

krásných Faerských ostrovech jsme měli šestihodinovou přestávku. Mít pevnou půdu pod nohama byl 

úžasný pocit! Fotili jsme se u malebných historických domků, které měly místo běžné střešní krytiny 

trávu. Připadali jsme si jako námořníci, když jsme si mohli zblízka prohlédnout skutečný maják, který 

v minulosti varoval lodě před ztroskotáním. 

Při opětovném nalodění na trajekt jsme už byli chytřejší a náš plán byl jednoduchý − co nejvíc z cesty 

lodí prospat a nedat tak mořské nemoci druhou šanci. Podařilo se! Konečně jsme na Islandu! 

V Akureyri, druhém největším městě ležícím na jeho severu, jsme se ubytovali na luxusní farmě. Střídali 

jsme se ve vaření a chodili jsme s Islanďany do školy. Jejich vyučování je zcela odlišné od našeho. Záleží 

http://szes.snake.cz/galerie/ucebny/index.htm
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pouze na žácích, zda poslouchají výuku nebo se věnují něčemu jinému (třeba i odpočinku na k tomu 

určené pohovce). To se nám pochopitelně líbilo a zatoužili jsme tam zůstat. Ve škole pro nás učitelé 

připravili i přednášku o Islandu. Zážitků během našeho pobytu bylo mnoho. Navštívili jsme rybí 

i zemědělskou farmu. Tady nás oblékli do plášťů, rukavic a čepců, vše kvůli hygienickým předpisům. 

Všem nám to fakt slušelo. Úplná protichemická jednotka. Krásným zážitkem byla i návštěva u Santy 

v jeho domku, kam zve návštěvníky po celý rok. Úplně jsme se těšili na Vánoce. Prohlídka vodopádů 

a národního parku se nedá popsat, okouzlující a čistá příroda, prostě krása. Úžasní koně a chundelaté 

ovečky popásající se všude kolem. Výjimečným zážitkem bylo koupání v termálním koupališti. Plavali 

jsme si v teplé vodě a na hlavu nám drobně chumelilo. Prostě zážitků na dlouhé povídání. Na 

rozloučenou pro nás naši hostitelé připravili banket. Zahřála nás houbová polévka, mnozí z nás prvně 

okusili pro Island typické jehněčí a všem velice chutnal speciální vánoční nápoj, připravený z džusu 

a zvláštního sladového nápoje. Během krátkého desetidenního pobytu jsme si však všimli i pro nás 

nezvyklých vztahů mezi lidmi. Jsou milí, usměvaví a štědří. Pozvou třeba dvacet hladových krků domů 

na palačinky. Smažili jich prý asi osmdesát. Nikdo si úzkostlivě nehlídá své věci, studenti si odloží mobil 

v šatně, jdou na oběd a mobil tam zůstane. Váží si přírody a chrání ji. No, máme se ještě hodně co učit. 

Cestou domů, která nás čekala počátkem října, nám už ani špatně nebylo. Zřejmě jsme se už stali 

zkušenějšími námořníky. Bylo to tam krásné a jsme velice rádi, že jsme měli příležitost Island poznat 

a všechno vidět, ale doma je doma.  

Z deníku Adély Albertové, studentky SZeŠ Lanškroun 
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Island, září 2009 
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Z  ISLA NDU V  SAND Á LECH  D O ČE SKÉH O PODZ IMU  

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu EHP 

a Norského finančního mechanismu. 

 

V polovině října letošního roku k nám zavítali islandští hosté a oplatili nám tak zářijovou návštěvu. Na 

rozdíl od nás studenti a učitelé nepřipluli lodí, ale raději použili rychlejšího dopravního prostředku – 

letadla. Přiletěli do „nejlepšího“, protože naše škola prochází rekonstrukcí a zateplováním. Měli tak 

možnost sledovat hemžení dělníků a práce všeho druhu. Možná to byl trochu šok, ale i to patří k životu. 

Dalším překvapením bylo zřejmě i počasí, které zdaleka neodpovídalo seveřanským představám o zemi 

ležící v srdci Evropy. Některé dívky se vybavily plážovými pantoflíčky a přečkaly v nich všechny vrtochy 

podzimního počasí i předčasný nástup zimy. Po prvním dni zjistily, že je třeba si koupit alespoň 

ponožky. Týden u nás strávili sledováním školního dění a prací na projektu, jehož výsledkem jsou 

i interaktivní materiály pro výuku anglického jazyka. Vyzkoušeli si i zbrusu novou interaktivní tabuli, 

kterou jsme si díky tomuto grantu mohli pořídit. Nezbytnou součástí pobytu ve škole byla i projížďka na 

koních, kteří jsou poměrně většího vzrůstu, než jsou na Islandu zvyklí. Výlety do bližšího i vzdálenějšího 

okolí potvrdily, že i u nás máme co ukazovat. Historická Olomouc a Litomyšl, Javoříčské jeskyně plné 

přezimujících netopýrů, kouzelný Bouzov i nádherná Kutná Hora se stříbrnými doly, které nikdy 

zahraniční návštěvu nezklamou, nabídly Islanďanům na oplátku to, co u nich doma k vidění nemají. 

Nechyběla ani společná večerní posezení v klubu Havana na Pivovarském náměstí. Týden však utekl 

jako voda a naše přátele čekal poslední víkend. Rozhodli se ho strávit v Praze, která je pro cizince vždy 

pověstnou třešničkou na dortu. Po počátečních rozpacích v pátečním přeplněném vlaku a cestě s kufry 

metrem v nejrušnější špičce vše dobře dopadlo, přestože některá děvčata již začala podléhat panice 

a přestávala stačit zavírajícím a otvírajícím se dveřím vagónů. Hosty jsme ubytovali na kolejích 

zemědělské university a přenechali je rušné Praze a jejím krásám. O tom, že se jim u nás líbilo, svědčí 

četné dopisy i čilá korespondence mezi studenty a učiteli na Facebooku.  

Mgr. Radmila Janoušková 

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu EHP 

a Norského finančního mechanismu. 

Pozn.. red.: oba články byly zveřejněny v říjnu 2009 v Listech Lanškrounska  
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Italský týden (Grundtvig – vzdělávání dospělých)  

V termínu od 19. do 23. 4. 2010 se v italském Castel San Pietro Terme uskutečnilo setkání studentů ze 

zemí zapojených do projektu Intercultural patchwork. Cílem tohoto projektu, podpořeného Evropskou 

unií v rámci programu Grundtvig (vzdělávání dospělých), je spojovat lidi z různých kultur a plně je 

podporovat v udržování kontaktů. Zatím jsou zapojeny Španělsko (matkou celého projektu je María 

José Conde Torrado), Itálie, Skotsko, Turecko, Polsko a Česká republika. Zvláštností této mise je, že není 

určena běžným studentům, ale zaměřuje se na pracovníky i dospělé studenty. Pro nás dálkaře tak 

nastalo velké těšení. Dnešní mladí studenti často berou cestování do zahraničí jako samozřejmou 

součást školní výuky, ale pro nás, kteří jsme studovali za minulého režimu, je to skutečně nadstandard. 

Teď nás čekala odměna za ty čtyři roky úporného pocení ve školních lavicích a za to, že po příchodu 

z práce musíme zvládnout kromě svých rodin také horu učení. Jako pedagogický dozor s námi jely paní 

učitelky Janoušková a Kovaříková. Téměř po celou dobu pobytu nás provázelo slunečné počasí. Začátek 

setkání se bohužel zkomplikoval výbuchem islandské sopky, který měl za následek dočasné zrušení 

letecké dopravy. Proto jsme se sjížděli postupně, zástupci ze Skotska nedorazili vůbec. My jsme měli to 

štěstí, že se naši spolužáci rozhodli jet s námi do Itálie auty. Dorazili jsme tedy na místo určení o 14 

hodin později. Spolu s ostatními účastníky projektu jsme byli ubytováni v útulném hotelu Anusca 

Palace. Po dlouhé cestě jsme toho sice moc nenaspali, nadmíru bohatá snídaně formou bufetu nám to 

však plně vynahradila. Nebyl nikdo, kdo by si z pestré nabídky nevybral.  

Každý start do nového dne byl díky tomu skvělý. V Itálii se o nás po celou dobu vzorně staral Maurizio 

Lazzarini. Tento velice milý, energií sršící, divoce gestikulující Ital, který téměř do každé věty dovede 

vměstnat slovíčko maybe, je ředitelem hostitelské školy. Jedná se o základní školu, jejíž děti nás uvítaly 

prezentací své vlasti a hrou na zobcové flétny. Další den nás pak učily hrát různé hry. Generační rozdíl 

nebyl žádnou překážkou, protože i dospělí si rádi hrají. Ti z nás, kteří si od cesty slibovali mimo jiné 

odpočinek, byli bláhoví. Program byl nabitý od rána do noci. Absolvovali jsme během těch čtyř dní 

exkurzi do Muzea keramiky ve Faenze, návštěvu hotelové akademie v San Pietru, výlety do Bologni a do 

Florencie samozřejmě spojené s prohlídkami nádherných kulturních památek. Zhlédli jsme divadlo 

hrané dětmi a předvedli prezentace svých vlastí. Nemohu také opomenout návštěvu nádherné radnice 

v hostitelském městě. Samozřejmě se musím také zmínit o italské kuchyni. Ta je jedním slovem 

velkolepá. Obědy i večeře probíhají poněkud později než u nás, sestávají minimálně z pěti chodů a jsou 

vždy doplněny vynikajícím vínem. Kdo si myslí, že se za týden nedá ztloustnout, mýlí se. Ovšem kromě 

nových kil jsme získali také nové zkušenosti, nové kontakty a novou chuť do učení. Snad nám to 

pomůže zvládnout ten příští, tentokrát už maturitní, rok studia. Přestože naše znalost angličtiny značně 

pokulhává (i když naše paní učitelka Janoušková se opravdu velmi snaží), nakonec jsme se domluvili 

alespoň natolik, abychom se nikde neztratili. Věřím, že nás tento výlet trochu „nakopne“ a my se do 

toho studia anglického jazyka více opřeme. 

Děkujeme tímto nejen Emilovi, Petrovi a Jardovi za to, že nás v pořádku dovezli tam i zpět, ale také 

SZeŠ Lanškroun za to, že nám tuto cestu umožnila, i Evropské unii za finanční grant. A v neposlední řadě 

děkujeme naší paní učitelce Mgr. Radmile Janouškové za to, že nás do tohoto skvělého projektu 

přihlásila, a za to, že má s námi přímo andělskou trpělivost při zdolávání cizího jazyka.  

Věra Obstová, studentka IV.DS 

Pozn. red.:článek vydaly Listy Lanškrounska v dubnu 2010 
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Tento projekt byl podpořen finančním grantem v rámci LLP Grundtvig (Program celoživotního učení). 

Za zveřejněné informace odpovídá výhradně autor článku a Evropská komise neodpovídá za žádné užití 

dotčených informací. 
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Studentský evropský čtyřboj v Kežmaroku 

15. listopadu 2009 se vydalo tříčlenné družstvo SZeŠ  Lanškroun ve složení Lucie Buřvalová, Zdeněk 

Motl (oba ze 4.C) a Jan Kovář (4.A) do Kežmaroku na Slovensku, aby se další den účastnili mezinárodní 

soutěže studentů středních škol – Studentského evropského čtyřboje. Jednacím jazykem této soutěže 

byla angličtina. 

16.listopadu naše družstvo měřilo své síly se studenty středních škol z Kežmaroku, Zgierze (Polsko), 

Nyíregyházy (Maďarsko) a Livady (Rumunsko). 

První soutěžní disciplínou bylo poznávání měst a států Evropy z barevných fotografií. Z 18 možných 

bodů získalo naše družstvo 17 a v této části zvítězilo.  

Druhou disciplínou byla prezentace – výlet po rodné zemi 

včetně dopravy, ubytování a národní kuchyně. Na rozdíl od 

ostatních družstev jsme se soustředili na naše město a jeho 

okolí, i když jsme samozřejmě zmínili i hlavní turistická 

centra. Prezentaci jsme ukončili předáním propagačních 

materiálů o Lanškrouně a typického produktu naší národní 

kuchyně – olomouckých tvarůžků. Za tuto prezentaci jsme 

získali druhé místo. 

Třetí disciplínou bylo vytvoření plakátu na téma, které jsme 

se dozvěděli až na místě, a návrhu loga soutěže. Téma 

plakátu bylo Škola našich snů. I zde jsme se umístili jako 

druzí. 

Závěrečná disciplína byla spíše zábavného charakteru a měla 

několik částí: karaoke, bláznivá reklama, taneční kreace na 

různé hudební styly, sportovní disciplíny (skok přes švihadlo, 

skákání na míči), dojení (gumového modelu) 

a pantomimické předvádění a hádání anglických slovíček. 

Tyto soutěže, jak se bohužel ukázalo, byly naší slabinou. Při karaoke například Lucka vydávala spíš 

bublavý smích než tklivé tóny písně.  

Celkově jsme se umístili na třetím místě. Svůj 

pobyt jsme ukončili 17.11.2009 procházkou po 

Kežmaroku a pobytem v termálním koupališti 

v nedaleké obci Vrbov, kde teplota vody 

v bazénech byla 38°C a 30°C. A po obědě jsme 

se plni zážitků a dojmů vydali na cestu 

k domovu.  

Věra Kovaříková 
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Činnost sportovního jezdeckého klubu 

Ve školním roce 2009/2010 měl SJK Lanškroun celkem 246 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 po úspěšném 

zdolání zkoušek základního výcviku jezdce získat licenci jezdce. Nejšikovnějším studentům je umožněna 

účast na jezdeckých soutěžích.  

Každý den je zajišťován jezdecký trénink v rámci zájmové činnosti. Členové SJK pomáhají dále 

především o víkendech při krmení, ošetřování a čištění koní.  

Stejně jako v minulých letech odpracovali členové jezdeckého klubu desítky hodin i při přípravě různých 

jezdeckých akcí (Hliněný pohár, Liga škol, hobby závody, soutěže tažných koní, jezdecká vystoupení při 

dnech otevřených dveří). Tradiční se již stává jízda po lanškrounských ulicích, kdy zástupci jezdeckého 

klubu a školy zvou obyvatele města k návštěvě Dne školy a jezdeckých závodů Hliněný pohár.  

Na podzim 2009 byly při dnech otevřených dveří předváděny jezdecké ukázky, které se studenty 

nacvičili cvičitelé a trenéři jezdeckého klubu. V průběhu jara 2010 proběhlo tradičně několik akcí: 

14. dubna svod koní, 16. dubna zkoušky základního výcviku jezdce, které úspěšně složilo i 9 členek 

našeho jezdeckého klubu. V sobotu 8. května se v rámci Dne školy konaly jezdecké závody. V úterý 

22. června proběhlo lanškrounské kolo seriálu studentských jezdeckých závodů s názvem Liga 

zemědělských škol a 27. června soutěže chladnokrevných koní Chlaďas 2010. 

Od května probíhá spolupráce s Domovem U Studánky Anenská Studánka. Klienti jezdí do našich stájí 

jednou až dvakrát týdně. Jejich postižení je od nejjednodušší závislosti až po největší, tedy úplnou. Jsou 

XII.  

Činnost SJK 

„ Již dlouholetou tradicí je pořádání seriálu jezdeckých 
závodů v rámci Ligy zemědělských škol.“ 
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mezi nimi i autisté. Převážná část klientů je mentální úrovně šestiletých dětí. Práce spočívá v kontaktu 

s koněm, hlazení a čištění. K těmto účelům je vždy využíván starší a klidný kůň.  

Členové závodního družstva se v jarní části sezóny zúčastnili domácího Hliněného poháru i několika 

dalších závodů v parkurovém skákání. Studenti dále reprezentovali v dalším ročníku Ligy zemědělských 

škol. Někteří členové klubu se věnují i soutěžím ve všestrannosti. V podzimní části loňské sezony se 

Renata Marková umístila s koněm Meteor v soutěži „L“ na krásném druhém místě, Ing. Jaroslav Hél na 

Prostata Cupu v Pardubicích ve své kategorii zvítězil.  

Renata Kalousová 

Výsledky jezdeckých závodů 2. polovina sezony 2009 

Hořice 12. 9. 2009 

2. místo „Z“ Petra Faltýnková Panama 

13. místo „ZL“ Petra Faltýnková Panama 

Chrudim 19. 9. 2009 

3. místo „Z“ Petra Faltýnková Panama 

2. místo „Z“ Lucie Faltýnková Zlatka 

VT Potštejn 

5. místo Stup. obt. do 80 cm Petra Faltýnková Mirand Gepard 

1. místo Stup. obt. do 80 cm Lucie Faltýnková Miluš Gepard 

2. místo Stup. obt. do 90 cm Lucie Faltýnková Miluš Gepard 

1. místo Stup. obt. do 90 cm Petra Faltýnková Panama 

Opava, Česko–polský pohár 10. 10. 2009 

12. místo 100/110 Lucie Faltýnková Zlatka 

18. místo 100/110 Petra Faltýnková Panama 

13. místo „ZL“ Lucie Faltýnková Zlatka 

 

Výsledky jezdeckých závodů 1. polovina sezony 2010 

Umístění Soutěž Jezdec Kůň 

VT Suchá u Litomyšle 6. 3. 2010 

4. místo „ZM“ Anna Michejdová Barbara 

VT Suchá u Litomyšle 20. 3. 2010 

2. místo 70/80 Jaroslava Kavická Bona 2 

7. místo 70/80 Natálie Minářová Bona 2 

2. místo „ZM“ Martina Eliášová Lagret 

Suchá u Litomyšle 18. 4. 2010 

3. místo Stup. obt. do 90 cm Lucie Faltýnková Miluš Gepard 

7. místo Stup. obt. do 90 cm Petra Faltýnková Mirand Gepard 

Opočno – Čánka 24. 4. 2010 

5. místo Stup. obt. do 60 cm Petra Faltýnková Mirand Gepard 

4. místo Stup. obt. do 70 cm Petra Faltýnková Mirand Gepard 

1. místo Stup. obt. do 80 cm Lucie Faltýnková Miluš Gepard 

2. místo Stup. obt. do 100 cm Lucie Faltýnková Zlatka 

4. místo Stup. obt. do 100 cm Petra Faltýnková Panama 

VT Lanškroun 1. 5. 2010 

3. místo 90/100 Lucie Faltýnková Miluš Gepard 

1. místo Stup. obt. do 100 cm Petra Faltýnková Panama 
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Vestec – Chrudim 22. 5. 2010 

5. místo „Z“ Lucie Faltýnková Zlatka 

Litomyšl 29. 5. 2010 

1. místo „ZM“ Lucie Faltýnková Miluš Gepard 

2. místo „ZM“ Petra Faltýnková Panama 

5. místo „ZM“ Ondřej Bidmon Giordano 

8. místo „ZM“ Anna Michejdová Barbara 

2. místo „Z“ Lucie Faltýnková Zlatka 

Pardubice 10. 6. 2010 

1. místo „ZM“ Anna Michejdová Barbara 

2. místo „ZM“ Anna Michejdová Devolt 

4. místo „ZM“ Martina Eliášová Albert Pier 

3. místo „Z“ Anna Michejdová Devolt 

Janov 26. 6. 2010 

6. místo „Z“ Renata Marková Giordano 

6. místo „ZL“ Renata Marková Meteor 

 

Soutěže všestranné způsobilosti 

Loštice 18. – 20. 2009 

7. místo „Z“ Martina Eliášová Lagret 

15. místo „Z“ Ing. Jaroslav Hél Derona 

2. místo „L“ Renata Marková Meteor 

4. místo „L“ Renata Marková Cracken 

Loštice 19. – 20. 2010 

8. místo „Z“ Martina Eliášová Lagret 

12. místo „soutěž nadějí“ Martina Eliášová Albert Pier 

 

Výsledky jarního kola ligy škol 2010 

Benešov 19. 5. 2010 

1. místo „ZM“ Kristýna Bartošová Jasněnka 

4. místo „ZM“ Nikola Košťálová Kamarád 

5. místo „ZM“ Klára Ulčová Bona 2 

5. místo „Z“ Kristýna Bartošová Jasněnka 

Pardubice 10. 6. 2010 

4. místo „ZM“ Alexandra Berková Bona 2 

5. místo „ZM“ Kristýna Bartošová Jasněnka 

3. místo „Z“ Kristýna Bartošová Jasněnka 
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Hliněný pohár 2010 

Umístění Jezdec Kůň Klub 

Parkur s obtížností do 90 cm 

1. místo Jakub Petrus Kačenka 1 JK Sloupnice 

2. místo Denisa Tošovská Bajkal 3 JPS Vanice 

3. místo Ludmila Zářecká Libero Laba – 2 JS Plundra 

4. místo Anna Siatková Janeček JK Orličky 

5. místo Klára Střasáková Dermot 1 OS Hiporehabilitace Baneta 

Parkur stupně „Z“ 

1. místo Jakub Petrus Kačenka 1 JK Sloupnice 

2. místo Petra Faltýnková Panama 2 SJK SZeŠ Lanškroun 

3. místo  Anna Siatková Kip 1 JK Orličky 

4. místo Otto Vinzens Dáma 1 Stáj Cilka, Otto Vinzens 

5. místo Darie Kotyzová Ája 1 JS Sára Luková - Lanškroun 

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

1. místo Otto Vinzens Akin Stáj Cilka, Otto Vinzens 

2. místo Zuzana Plundrová Norman JS Plundra 

3. místo  Zuzana Plundrová Sterol JS Plundra 

4. místo Denisa Tošovská Ankara 2 JPS Vanice 

5. místo Jan Pavlíček Redenptia Hanácký JK Litovel 

6. místo Renata Marková Meteor SJK SZeŠ Lanškroun 

Parkur stupně „L“ – O hliněný pohár 

1. místo Ria Slušná Adiže 2 JO TJ Primátor Litomyšl 

2. místo Zuzana Plundrová Sterol JS Plundra 

3. místo  Mário Jackovič Grandus Slovensko 

4. místo Markéta Řeháková Devon 2 JO Roba 

5. místo Renata Marková Meteor 2 SJK SZeŠ Lanškroun 

 

Liga zemědělských škol 

Již dlouholetou tradicí je pořádání seriálu jezdeckých závodů v rámci Ligy zemědělských škol. Soutěže 

v parkurovém skákání byly původně organizovány pro studenty a mistry odborného výcviku (učiteli 

jezdectví) zemědělských škol a učilišť. Dnes mezi stálé účastníky patří školy: SZeŠ Lanškroun, SZeŠ a VOŠ 

Chrudim, VOŠ a SZeŠ Benešov, ČZA Humpolec a SŠCHKJ Kladruby, dále pak VOŠ ekonomická 

a zdravotnická a SŠ Boskovice.  

Seriál těchto závodů se skládá z několika základních kol, která jsou pořádána na podzim a na jaře 

daného školního roku. Soutěže jsou vypsány většinou v následujících stupních obtížností: „Zm“ jako 

zahajovací soutěž pro všechny jezdce, „Z“ jako mistrovská soutěž pro studenty a „ZL“ může být jako 

soutěž otevřená pro všechny jezdce a koně, popř. určena jako samostatná soutěž pro učitele 

odborného výcviku (v Pardubicích). Průběžné výsledky z jednotlivých kol mistrovské soutěže studentů 

se sčítají a vytváří se tak žebříček jezdců. Vítěz a další umístění z celkového hodnocení jsou vyhlášeni 

a oceněni při finále ligy zemědělských škol v Pardubicích při zářijové výstavě Koně v akci. Zde se také 

koná soutěž o Pohár ministra školství, kterého se mohou účastnit jezdci a koně, kteří absolvují tři 

základní kola ligy škol. 
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Ve školním roce 2009/2010 naše škola pořádala 2 základní kola – jedno podzimní a jedno jarní: 

 

Lanškroun 7. 10. 2009 

1. místo „ZM“ - studenti Vendula Šulcová F. Faraday (Humpolec) 

2. místo „ZM“ - studenti Ondřej Bidmon Royal Corado 

3. místo „ZM“ - studenti Natálie Minářová Maxim 

4. místo „ZM“ - studenti Barbora Pařízková Renno 

5. místo „ZM“ - studenti Zora Haškovcová Ája 1 

1. místo „ZM“ - ostatní Anna Michejdová Barbara 

2. místo „ZM“ - ostatní Renata Kalousová Šasilvia 

3. místo „ZM“ - ostatní Martina Eliášová Lagret 

4. místo „ZM“ - ostatní Ing. Jaroslav Hél Derona 

5. místo „ZM“ - ostatní  Renata Marková Giordáno 

1. místo „Z“ Lucie Faltýnková Miluš Gepard 

2. místo „Z“ Petra Faltýnková Panama 2 

3. místo „Z“ Lucie Faltýnková Zlatka 

4. místo „Z“ Libuše Opatřilová Zany (Boskovice) 

5. místo „Z“ Zora Haškovcová Lord 7 

6. místo „Z“ Vendula Šulcová F. Faraday (Humpolec) 

1. místo „ZL“ Renata Marková Cracken 

2. místo „ZL“ Ing. Darie Kotyzová Sidela 

3. místo „ZL“ Ing. Darie Kotyzová Ája 1 

4. místo „ZL“ Libuše Opatřilová Zany (Boskovice) 

5. místo „ZL“ Renata Marková Meteor 

6. místo „ZL“ Ing. Darie Kotyzová Lord 7 

 

Lanškroun 22. 6. 2010 

1. místo „ZM“  Petra Faltýnková Panama 2 

2. místo „ZM“  Lucie Faltýnková Zlatka 

3. místo „ZM“  Michaela Flégrová Rosa (Chrudim) 

4. místo „ZM“  Nikola Čeladová  Tárka (Humpolec) 

5. místo „ZM“  Natálie Minářová Royal Corado 

6. místo „ZM“ Petr Pazderka Comea-K (Kladruby) 

1. místo „Z“ Lucie Faltýnková Zlatka 

2. místo „Z“ Ondřej Bidmon Giordáno 

3. místo „Z“ Zora Haškovcová Ája 1 

4. místo „Z“ Michaela Flégrová Rosa (Chrudim) 

5. místo „Z“ Petra Faltýnková Panama 2 

6. místo „Z“ Bartošová Kristýna Jasněnka 

7. místo „Z“ Zora Haškovcová Sidela 

1. místo Stup. obtížnost do 110cm Anna Michejdová Devolt 

2. místo Stup. obtížnost do 110cm Petr Pazderka Comea-K (Kladruby) 

3. místo Stup. obtížnost do 110cm Nely Kůsová  Flarégie (Humpolec) 

4. místo Stup. obtížnost do 110cm Kristýna Bartošová  Jasněnka 



91 

Naši studenti se účastnili i dalších základních kol pořádaných jinými školami. V níže uvedené tabulce jsou jejich 

dosažené výsledky: 
 

Umístění Soutěž Jezdec Kůň 

Pardubice 4. 9. 2009 

1. místo „Zm“ - studenti Lucie Faltýnková Miluš Gepard 

3. místo „Z“ Lucie Faltýnková Zlatka 

Konečné výsledky ligy zemědělských škol za školní rok 2008/09 

2. místo „Z“ - mistrovská Petra Faltýnková Panama 2 

Chrudim 23. 9. 2009 

1. místo „Z“ Lucie Faltýnková Zlatka 

2. místo „Z“ Lucie Faltýnková Miluš Gepard 

3. místo „Z“ Petra Faltýnková Panama 2 

Humpolec 29. 9. 2009 

6. místo „Zm“ Lucie Faltýnková Miluš Gepard 

3. místo „Z“ Lucie Faltýnková Zlatka 

Humpolec 5. 5 2010 

4. místo  „Zm“ Lucie Faltýnková Miluš Gepard 

2. místo „Z“ Petra Faltýnková Panama 2 

Benešov 19. 5. 2010 

1. místo „Zm“ Kristýna Bartošová Jasněnka 

4. místo „Zm“ Nikola Košťálová Kamarád 

5. místo „Zm“ Klára Ulčová Bonna 2 

4. místo  „Z“ Lucie Faltýnková Miluš Gepard 

5. místo „Z“ Kristýna Bartošová Jasněnka 

9. místo „Z“ Petra Faltýnková Panama 2 

Chrudim 26. 5. 2010 

Nekonalo se pro nepřízeň počasí. 

Pardubice 10. 6. 2010 

1. místo „Zm“ Lucie Faltýnková Zlatka 

2. místo  „Zm“ Lucie Faltýnková Miluš Gepard 

3. místo  „Zm“ Petra Faltýnková Mirand 

4. místo „Zm“ Alexandra Berková Bonna 2 

5. místo „Zm“ Kristýna Bartošová Jasněnka 

1. místo „Z“ Lucie Faltýnková Zlatka 

3. místo „Z“ Kristýna Bartošová Jasněnka 

6. místo „Z“ Petra Faltýnková Panama 2 
 

Finále ligy zemědělských škol za školní rok 2008/09 se konalo 4. září 2009 v Pardubicích, kde Petra Faltýnková 

s klisnou Panama 2 obsadila v celkovém hodnocení krásné 2. místo. Za letošní školní rok proběhne finále ligy až 

3. září 2010 v Pardubicích. Podle průběžného hodnocení zvítězila Lucie Faltýnková s koňmi Zlatka a Miluš 

Gepard, která dosáhla součtu 62 bodů ze základních kol. Její sestra Petra s klisnou Panama 2 obsadila 3. místo se 

40 body (v loňském školním roce celkové 2. místo). Obě tyto jezdkyně podávají velmi vyrovnané výkony a jsou 

velice často na předních místech ve výsledkových listinách parkurových soutěží. Za jejich úspěchem rozhodně 

stojí zkušený trenérský dohled pana Ladislava Novotného. Všem tímto velice gratulujeme! 

Ing. Darie Kotyzová 
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Chladnokrevná sezóna 2009 –druhá část 

Na začátku července Streihun a Ing. Jaroslav Hél vyrazili na závody v Řetůvce, kde v ovladatelnosti 

v kládě obsadili 2. místo, stejně jako v Lošticích na závodech chladnokrevných koní pořádaných 

18. srpna. V Lošticích absolvovali také formanskou jízdu jednospřeží, kterou s přehledem vyhráli. 

Ve dnech 4. – 6. září. 2009 se Ing. Jaroslav Hél se Streihunem účastnili výstavy Koně v akci 

na dostihovém závodišti v Pardubicích. Startovali v celostátním finále ovladatelnosti v kládě. V prvním 

kole se po rychlé a bezchybné jízdě usadili na prvním místě, bohužel v druhém byl Ing. Hél vyloučen pro 

překročení klády v pohybu. Na závěr tří výstavních dnů se tradičně koná dostih chladnokrevných koní, 

v němž již potřetí obsadili 2. místo. 

Ing. Hana Stehlíková 

Chlaďas 2010 

Stejně jako loni, byly i letos v Lanškrouně naplánovány dva termíny soutěží chladnokrevných koní tak, 

aby kočí v orlické oblasti měli možnost se kvalifikovat do celostátních finále. Třetí kvalifikace byla 

uspořádána v Lošticích 26. června 2010. 

Člověk míní, ale počasí si dělá, co chce. Propršené jaro způsobilo, že se kolbiště změnilo v bažinu 

s jezírky, na jejichž hladině spokojeně plaval párek divokých kachen. Proto musely být závody, 

plánované na sobotu 22. května 2010, v časných ranních hodinách na poslední chvíli odvolány. 

Pořadatelský tým v časných ranních hodinách obvolával závodníky, dopoledne objížděl Lanškroun 

a přelepoval plakáty náhradním termínem. Počasí se však neumoudřilo, a tak muselo být první kolo 

zrušeno úplně. 

Druhý termín byl stanoven netradičně na neděli 27. června 2010, aby nekolidoval se sobotními 

Lošticemi a zájemci se mohli zúčastnit obou závodů. Počasí bylo tentokrát velmi slunečné, takže si 

diváci na kolbišti užili krásný den sledováním velmi pěkných sportovních výkonů, dobře postaráno bylo 

jako vždy i o občerstvení. 

Do oficiálních soutěží se přihlásilo pět kočí s devíti koňmi, v kombinované soutěži pro mladé začínající 

kočí startovaly tři absolventky SZeŠ Lanškroun. Pro zpestření programu byla do programu zařazena 

soutěž v ovladatelnosti v kládě s dvojspřežím a také členové sboru rozhodčích a zástupce technického 

personálu si vyzkoušeli pocity závodníků 

ve „formance“ s poníky. 

Program začal soutěží Ovladatelnost koní 

v kládě jednospřeží, které se zúčastnilo 

celkem devět dvojic, z toho bylo sedm 

ve své kvalifikační oblasti. Tato soutěž byla 

vypsána společně pro muže i ženy, ale 

letos v ní žádná žena nestartovala. Na trati 

soutěžící překonávali s osmimetrovou 

kládou obvyklé překážky: zúžený profil, 

osmičku, vlnovku, začelení, rampování 
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a přepřažení mezi stromy a také lanškrounský, letos již o něco méně problematický průjezd vodou. Po 

couvání (strkání klády) byla zařazeno 

shazování míčku čelem strkané klády, které 

bylo ztíženo tím, že obě překážky byly vůči 

sobě v pravém úhlu. Nechyběl průjezd 

kolem krávy Libuny, ani mezi diváky 

oblíbený podsmyk. Výkony většiny 

soutěžících byly velmi pěkné. Přesto 

vzhledem k technické náročnosti trati se 

většině soutěžících nevyhnula nějaká 

chybička nebo delší čas, který soutěžící 

nabírali hlavně při „couvání“. Jako druzí 

v pořadí startovali František Fajgl 

s Galanem. Této sehrané dvojici nedělá couvání problém, a tak se velmi pěknou a poměrně rychlou 

jízdu s perfektním začelením (odchylka pouze 1 cm) i přes jednu chybičku usadil na prvním místě a 

nebyl nikým předstižen. Za ním velmi těsně skončili na druhém místě Jiří Knapovský se Sosnou, který si 

tímto dokončil kvalifikaci na celostátní finále. Třetí místo obsadil František Fajgl se svým druhým koněm 

Borisem. Pro onemocnění koně se bohužel nemohla závodů zúčastnit vždy úspěšná domácí dvojice Ing. 

Jaroslav Hél a Streihun. 

Poté proběhla ukázková soutěž ovladatelnosti v kládě dvojspřeží, která je náročná na souhru obou koní 

ve spřežení (hlavně při couvání a překonávání podsmyku), ale i na odhad kočího, protože je tažena 

o dva metry delší a těžší kláda. Přestože pro tuto soutěž nebyly připraveny ceny – byla domluvena až 

v den závodů – kočí bojovali jako lvi a připravili divákům zajímavou podívanou. Na výsledcích se 

projevila zkušenost. První dvě místa obsadili zkušení kočí, kteří pracují se svými koňmi v lese a občas 

i v páru - Jiří Knapovský se Sosnou a Stridem-K a František Fajgl s Borisem a Galanem. 

Na závěr dopoledního programu 

absolvovaly tři absolventky lanškrounské 

SZeŠ první část kombinované soutěže pro 

kočí začátečníky – ovladatelnost v kládě 

(kládičce) do níž zapřahali střídavě poníky 

Báru a Geryho. Nejlépe si vedla Eva 

Fojtková s Bárou. 

Na slavnostním nástupu, který přišel na 

pořad dne po poledni, byly předány 

účastnické floty, drátované podkůvky pro 

štěstí a pamětní listy na letošní jubilejní 

5. ročník Chlaďase. Následně proběhlo vyhodnocení a dekorování dopolední Ovladatelnosti koní 

v kládě. Poté program pokračoval soutěžní Vozatajskou jízdou. V kurzu parkúru musela spřežení 

zdolávat nejrůznější překážky (osmičku, násep, vlnovku, uličky ve tvaru U a L). Čekalo je i couvání, 

průjezd kolem Libuny a plný lanškrounský vodní příkop, který letos byl všemi zdolán bez větších 

problémů. Této soutěže se mohl zúčastnit také Ing. Jaroslav Hél, díky vstřícnosti pana Fajgla, který mu 

půjčil své koně. Bravurní, bezchybnou a velmi rychlou jízdou zvítězil Petr Vlašic s koňmi Gosan a Filip, 
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který přijel až z Ranče Ladná u Břeclavi. Po vítězství předchozího dne v Lošticích splnil kvalifikační 

podmínky na mistrovství České republiky v této disciplíně. Na druhém místě dokončil soutěž Jiří 

Knapovský s koňmi Sosna a Streid-K a třetí místo obsadil František Fajgl s Galanem a Borisem. 

Druhou disciplínu dvojboje pro kočí začátečníky – Vozatajskou soutěž - absolvovaly všechny tři 

účastnice se spřežením poníků Bárou a Gerym na zjednodušeném parkúru. Nejlépe si na kozlíku vedla 

Nikola Ščupalová, ale pohár za celkové vítězství si odnesla Eva Fojtková, následovaná Nikolou 

Ščupalovou a Terezou Krhutovou.  

Soutěže rozhodoval hlavní rozhodčí Ing. Ivan Petrtýl. K ruce měl dva pomocné rozhodčí Katku 

Pernicovou a Honzu Škarku, kteří také vystudovali naší školu, a také pány učitele Ing. Rudolfa Rabase 

a Ing. Jiřího Hřebíčka. Ti se rozhodli vyzkoušet si roli závodníků, od děvčat si půjčili spřežení poníků 

a všichni (kromě posledně jmenovaného) se vystřídali na kozlíku. Bezchybnou a velmi rychlou jízdou 

„urval“ vítězství Ing. Ivan Petrtýl těsně následován Katkou Pernicovou. 

Poté bylo připraveno kolbiště na poslední disciplínu dne Těžký tah. Vyměřena a ohraničena byla dráha 

20 x 5 metrů, kterou musí kůň se zátěží absolvovat v časovém limitu. K dispozici byla těžká technika 

v podobě traktoru, krásně natřené a zrenovované saně a pro zvyšování zátěže padesátikilové pytle 

s pískem. Soutěže se zúčastnili pouze čtyři koně, ale diváci nebyli o nic ochuzeni. Výkony všech byly 

nadprůměrné, především co se týče stylu. Od loňska se změnila pravidla tak, aby se zabránilo 

přetěžování koní. Proto se v kvalifikačních kolech končí na hmotnosti 1300 kg a o vítězství rozhoduje 

styl, kterým kůň absolvuje tuto disciplínu. Na 1200 kg ukončil soutěž Bar Rudolfa Rouse, zbylí tři koně 

zvládli ve velmi dobrém vyrovnaném stylu 1300 kg. Rozhodčí pak stanovili pořadí takto: první Gosan 

vedený Petrem Vlašicem, druhý Galan s Františkem Fajglem a třetí Sosna Jiřího Knapovského.  

Tradičně bylo připraveno několik speciálních cen. Cenu pro nejúspěšnější ženu jsme letos opět udělit 

nemohli, nejúspěšnějším koněm byl rozhodčími vyhlášen Galan Františka Fajgla za vynikající vyrovnané 

výkony ve všech disciplínách. Pan Fajgl s Galanem si i letos odnesl cenu diváků pro nejsympatičtější 

dvojici. 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 soutěží. 

Byly to firmy: J.A.C. TRANS pana Cardy, 

Lesy České republiky, s.p., Optima 

Lanškroun s.r.o., Isolit Bravo Jablonné nad 

Orlicí, Symbiom s.r.o. Lanškroun. 

Samozřejmě patří velký dík všem dospělým 

i studentům, kteří jakýmkoli způsobem 

přispěli k přípravě a zdárnému průběhu 

této akce. 

Ing. Hana Stehlíková 
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Výsledky 
 

Umístění Soutěžící Kůň Bydliště / klub Výsledek 

Ovladatelnost v kládě  - jednospřeží 

1. místo František Fajgl Gal Končiny 6:29,09 

2. místo Jiří Knapovský Sosna České Libchavy 6:30,03 

3. místo František Fajgl Boris Končiny 7:09,00 

*4. místo Petr Vlašic Filip Ranč Ladná 8:51,08 

5. místo Rudolf Rous Bar Bystřec 9:13,07 

*6. místo Petr Vlašic Gosan Ranč Ladná 9:55,00 

7. místo Jiří Knapovský Streid-K České Libchavy 10:03,09 

8. místo Ivan Havel Radana Horní Čermná 11:28,00 

9. místo Ivan Havel Rosava Horní Čermná 11:32,04 

* Soutěžil mimo kvalifikační oblast  

Vozatajská soutěž 

*1. místo Petr Vlašic Gosan, Filip Ranč Ladná 2:47,07 

2. místo Jiří Knapovský Sosna, Streid-K České Libchavy 3:50,08 

3. místo František Fajgl Boris, Gal Končiny 3:58,02 

4. místo Ivan Havel Radana, Rosava Horní Čermná 4:49,03 

5. místo Ing. Jaroslav Hél Boris, Gal Lanškroun 4:56,08 

6. místo Jiří Knapovský ml. Sosna, Streid-K České Libchavy 5:21,07 

* Uchazeči o kvalifikaci 

Těžký tah 

1. místo Petr Vlašic Gosan Ranč Ladná 1300 kg 

2. místo František Fajgl Gal Končiny 1300 kg 

3. místo Jiří Knapovský Sosna České Libchavy 1300 kg 

4. místo Rudolf Rous Bar Bystřec 1200 kg 

Ovladatelnost v kládě – dvojspřeží 

1. místo Jiří Knapovský Sosna, Streid-K České Libchavy 9:43,06 

2. místo František Fajgl Gal, Boris Končiny 10:41,03 

3. místo Petr Vlašic Gosan, Filip Ranč Ladná 11:03,01 

4. místo Ivan Havel Radana, Rosava Horní Čermná 14:22,03 

Dvojboj pro kočí-začátečníky (ovladatelnost v kládě + formanská jízda) 

1. místo Eva Fojtková Gery, Bára SZeŠ Lanškroun  

2. místo Nikola Ščupalová Gery, Bára SZeŠ Lanškroun  

3. místo Tereza Krhutová Gery, Bára SZeŠ Lanškroun  

 

Svod klisen - registrace koní 

Ve středu 14. dubna 2010 do areálu Školního statku při SZeŠ Lanškroun směřovaly přepravníky na koně 

na každoroční svod koní. Opět se zde setkali chovatelé koní z širokého okolí. Inspektor chovu koní 

Ing. Vondrouš fundovaně hodnotil tříleté klisny pro zápis do plemenné knihy a v případě změn v popisu 

koní upravoval identifikační údaje pro evidenční účely. Při svodu byli také přeměřeni poníci, kteří se 

účastní jezdeckých závodů pro zařazení do velikostních kategorií. Letos bylo na svod do Lanškrouna 

přivedeno celkem devět teplokrevných klisen (z toho jedna bez příslušnosti k PK nehodnocena), dvě 

chladnokrevné a dva poníci na přeměření. Svodu se jako každý rok účastnili studenti 3. ročníku v rámci 

cvičení předmětu chov koní. 

Ing. Hana Stehlíková 
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CHLAĎA S 2010 
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Kulturní a poznávací akce 

KULTU RNÍ KA LE ID OSKOP  

Vítaným oživením každého školního roku jsou kulturní akce, přednášky zajímavých osobností, ale také 

aktivity, na jejichž organizaci se přímo podílejí samotní studenti. Také uplynulý školní rok byl na seriózní 

vystoupení, ale také na studentské taškařice velmi bohatý. Ve znamení kultury se zejména nesl podzim 

a zima 2009/2010. 

Hned v prvních zářijových dnech jsme byli osloveni principálem souboru Škeble Janem Střechou a již 

16. září se naši studenti bavili při divadelní hře Lstivý Odysseus. Gymnazisté nás uvedli do světa 

antických bohů, kteří neomezeně rozhodují o lidských osudech. Mladí herci zdramatizovali slavné 

obrazy Homérova nesmrtelného eposu (Sirény apod.), nezapomněli zdůraznit pevné pouto mužského 

přátelství (scéna s Kyklopem) a sílu Odysseovy lásky k Pénelopé. Zvláště překvapivé bylo ztvárnění 

náročných akčních a napínavých scén (Skylla a Charybda; Odysseův boj s ženichy), při nichž kromě 

hlavních představitelů také „hrálo“ světlo a zvuk. Herci na velmi omezeném prostoru lanškrounského 

sálu pomocí stínohry, masek, slovy i pantomimou navodili atmosféru vskutku působivou a jedinečnou 

formou tak přiblížili laickým mladým divákům jeden z nejstarších příběhů světové literatury. 

V polovině října 2009 se díky paní Lindě Netušilové stala lanškrounská knihovna místem, kde bylo 

možné spatřit repliku slavné Ďáblovy bible. Studenti z několika našich tříd měli možnost spatřit 

dokonalou kopii této jedné z největších knih světa na vlastní oči. Středobodem celé expozice 

samozřejmě byla dvojstrana v reálné velikosti se slavným vyobrazením raracha, údajného spolutvůrce 

XIII.  

Další aktivity školy 

„ Na programu královéhradeckého Klicperova divadla stála 
dramatizace slavného románu Jaroslava Havlíčka 
Petrolejové lampy. Zájem studentů byl nad očekávání 
velký, takže jsme nakonec sáhli k výjimečnému opatření 
a naplnili hned dva autobusy.“ 
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bible. Součástí výstavy byla přednáška spisovatele A. Vašíčka. Tento známý záhadolog a scénárista 

(minisérie Ďáblova lest) studentům prvních a druhých ročníků přímo na naší škole objasnil vznik knihy, 

její spletité osudy a nadhodil některé své spekulativní teorie týkající se jejího autorství. 

Čtvrťákům patřil konec listopadu, kdy k nám zavítal herec J. Drnholec se svým pásmem věnovaným 

životu a dílu Bohumila Hrabala. V šedesáti minutách nám z pozice osobního přítele přiblížil 

komplikovanou osobnost této literární legendy; poutavě přednesl některé pasáže z knih Příliš hlučná 

samota a Inzerát na dům, ve kterém už nechci bydlet. Představením méně vyzdvihovaných knih tak 

rozšířil budoucím maturantům jejich rozhledy. S odstupem času mohu také potvrdit, že pomohl 

podnítit zájem o četbu Hrabalových knih. Tento trend byl krásně vidět v zimních měsících ve školní 

knihovně. 

Na konci listopadu se umělecké duše mohly projevit na každoroční přehlídce Mládí 2009 (podrobněji 

jiný článek). 

Prosinec milovníkům divadla přinesl hned dva divácké zážitky. Počátkem měsíce jsme s Mgr. Martinou 

Dolečkovou zorganizovali zájezd pro zájemce do královéhradeckého Klicperova divadla. Na programu 

stála dramatizace slavného románu Jaroslava Havlíčka Petrolejové lampy. Zájem studentů byl nad 

očekávání velký, takže jsme nakonec sáhli k výjimečnému opatření a naplnili hned dva autobusy. 

Ústřední příběh tragické jednostranné lásky Štěpy k cynickému bývalému důstojníkovi studenty oslovil. 

O tom, že skutečně prožívali scény z manželství poznamenaného paralýzou, svědčily i trefné 

komentáře, postřehy i doplňující otázky, kterými nás zahrnovali cestou domů. Všem jistě zůstane 

dlouho v paměti excelentní výkon Pavly Tomicové, jež potvrdila, že kromě tolik vděčných komediálních 

rolí s přehledem zvládá i tragické polohy. Skvěle jí sekundoval známý hradecký herec Filip Richtermoc. 

Předvánoční týden v příjemném slova smyslu školu poznamenala příprava divadelního pásma - 

takzvané Vánoční besídky 2009, s podtitulem Pohádky trochu jinak. Představení patřilo milovníkům 

parodií a studentské recese. Jen málokdy se vám naskytne možnost vidět tradiční pohádkové příběhy 

v novém, moderní dobou trochu pozměněném hávu. Na miniaturním jevišti školního sálku se 

promenoval vlk v županu, u něhož Karkulka diagnostikovala žloutenku; diváky vyděsil Otesánek, který 

se ve finále scénky podobal spíše slavnému Terminátorovi; Mařenka a Jeníček skutečně zabloudili 

v lese, jen měli později několik podivných halucinací a Jeníček musel nakonec čelit milostným atakům 

panelákové ježibaby. Kromě vynikajících výkonů studentek druhých, třetích a čtvrtých ročníků, z nichž 

některé účinkovaly ve více scénkách, podali precizní výkon také kulisáci a kytarový doprovod. 

Významnou složku tvořily také sestříhané hity a hudební motivy. Představení ve dvou reprízách 

pobavilo celou školu a přispělo k navození uvolněné předvánoční atmosféry. Z předchozího náznaku 

vyplývá, že se také bavili studentští ochotníci - i když při zkouškách zažili několik mezních situací, kdy 

několik dnů před premiérou odpadli dva herci či se silně zredukovala doprovodná hudební formace. 

Nakonec však při přípravě představení spolu dokázali spolupracovat lidé, kteří se jinak sotva potkají. 

Zápal pro zdar společného podniku strhnul každého a bylo to znát na pilování rolí, výrobě kulis, tvorbě 

kostýmů a ladění zvukové složky. Stará Komenského pravda o významu divadla pro růst mladých lidí 

prostě platila! 

Poslední předvánoční pátek patřil zcela v duchu tradice návštěvě lanškrounského kina. Tentokrát jsme 

se zamysleli nad ekologickým poselstvím slavného dokumentárního filmu Země. 
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Na počátku druhého pololetí před naším mladým publikem vystoupila bigbeatová skupina Travellers. 

Tito přerovští muzikanti patří již k vyhlášené značce. Letos si pro středoškolské publikum připravili 

Bezstarostnou jízdu – pásmo hitů a mluveného slova, ve kterém mapovali vývoj angloamerické rockové 

hudby. Za připomenutí stojí také zasvěcené dobové komentáře, jež se vztahovaly k jednotlivým 

skladbám, a vtipné špičkování mezi frontmanem a ostatními členy skupiny. 

Mgr. Pavel Studený 
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Dívčí klub Sibyla 

PROJEKT ROK SE  S IBYLOU ÚSPĚŠNĚ U KONČ E N  

Na konci roku 2009 ukončil dívčí klub AE Sibyla svůj projekt „Rok se Sibylou“. S dívkami i chlapci z 3. C 

jste se mohli celoročně setkávat na různých akcích, které pořádali pro své spolužáky i pro veřejnost. Na 

závěr tedy krátké rozloučení: 

PODĚKOV ÁNÍ STUDE NTKÁM  ZE  SZEŠ  LANŠKROUN  

Již třetím rokem jsme využili nabídku studentek z dívčího klubu AE SIBYLA pod vedením 

Mgr. R. Janouškové, které dělají dětem v naší školce mikulášskou nadílku. V podobě Mikuláše, čerta 

a anděla vlídným slovem i vzezřením pohladí dětskou duši a i ti neposední alespoň přislíbí polepšení… 

Proto jsme i letos tento „čertovský den“ zvládli bez slziček. Děkujeme a těšíme se na další spolupráci. 

Děti a učitelky z MŠ v Dolním Třešňovci 

PODĚKOV ÁNÍ DÍVČÍHO KL U BU AE  S IBYLA  PŘI  SZEŠ  LANŠKROU N  

Jménem dívčího klubu AE Sibyla při SZeŠ děkuji všem, kteří se jakkoliv podíleli na přípravě 

a sponzorování našich celoročních aktivit. Velký dík patří také všem zaměstnancům Kulturního centra 

Lanškroun a redakci Listů Lanškrounska za skvělou spolupráci. Našim příznivcům, spolupracovníkům i 

všem čtenářům přejeme šťastný rok 2010.  

Mgr. Radmila Janoušková 

BEZ H RA NIC  –  OSLAVA 20.  VÝROČÍ  SAME TOVÉ RE VO LUCE  

Dne 19. 11. 2009 jsme byly pozvány k účasti na Dnu bez hranic v Praze, který se konal k oslavě 

20. výročí sametové revoluce v Domě zahraničních služeb MŠMT ČR. Prvním bodem programu byla 

tisková konference s naší ministryní školství PhDr. Miroslavou Kopicovou. Vyslechly jsme si také její 

slavnostní projev, v němž paní ministryně zdůraznila 

význam vzdělání pro mladou generaci a vyzdvihla 

důležitost morálky a etického chování oproti honbě 

za penězi. Po tomto vystoupení jsme se mohly 

zúčastnit různých přednášek, kde jsme se například 

seznámily s programem ESN určeným pro 

vysokoškoláky. Mladým lidem nabízí tento program 

možnost věnovat se zahraničním studentům u nás, 

připravovat pro ně různé aktivity a usnadnit jim tak 

pobyt v cizí zemi. Pokud se jednou budeme mít 

příležitost, určitě ho využijeme. V jednotlivých 

přestávkách mezi přísunem všech nových a zajímavých informací jsme využívaly pohoštění 

nealkoholickým punčem a výbornými koláčky od studentů z Horek nad Jizerou. Pro všechny návštěvníky 

byl totiž připraven celodenní raut s bohatou nabídkou. Zde se nám také poštěstilo setkat se opět s paní 

ministryní, která se vydala na obhlídku instituce, a popovídat si se studenty. Naskytla se nám tak i 

jedinečná příležitost se s ní vyfotografovat. 

Za AE Sibyla Klára Dostálková, Laura Turková, Sabina Jánská, studentky 3. C SZeŠ 
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Soutěže 

LUŠTÍME SUD OKU  

V pátek 12. března jsme se vydali s panem učitelem Pavlem Studeným v sestavě Michaela Komínková, 

Šárka Kvapilová a Sabina Jánská již podruhé na soutěž v sudoku do Vysokého Mýta. Soutěž pořádalo 

zdejší gymnázium. Přivítala nás skvělá atmosféra, příjemná nálada i dobré pohoštění. V letošním roce 

se akce zúčastnilo 150 studentů ze základních a středních škol, kteří se dostavili z různých částí našeho 

regionu (např. z Chocně, Ústí nad Orlicí, Jevíčka, Holic, Vysokého Mýta, Lanškrouna).  

Soutěžící byli rozřazeni podle věkových 

kategorií do skupin a velké klání mohlo 

začít. Konala se tři kola po dvou sudoku od 

lehké obtížnosti až po tu těžkou, kdy jsme 

mohly poměřit své síly s ostatními 

studenty. A výsledky? Skvělé! Šárka se 

umístila díky vynikajícímu výkonu na 2. 

místě, Sabča na 8. a já na 16. místě, což 

jsou při tak velkém počtu soutěžících v naší 

skupině opravdu výborné výsledky. 

Největší zastoupení v soutěži měli 

vysokomýtští studenti, kteří si také odnesli 

poháry v kategoriích o nejlepší základní i střední školu. A kam „putoval“ putovní pohár v kategorii 

O nejlepší školu? Také do Gymnázia Vysoké Mýto, jen o patro níž do školní vitríny… 

Za AE Sibyla Michaela Komínková, studentka 3. C, SZeŠ Lanškroun 

Pozn. red.: článek byl zveřejněn v březnu 2010 v Listech Lanškrounska 

NĚMČINA NÁ S BAV Í  2009 

Ve středu 9. prosince se na Střední zemědělské škole v Lanškrouně soutěžilo. Již pošesté se zde konala 

konverzační soutěž němčinářů středních odborných škol regionu. Bez výrazného přispění a podpory 

Pardubického kraje bychom se tradičně neobešli. Klání probíhalo ve dvou úrovních – kategorie A 3. – 4. 

ročníky (21 soutěžících) a kategorie B 1. – 2. ročníky (17 soutěžících). 

Počet přihlášených poněkud poklesl vinou 

vlny chřipkového onemocnění. Utkali se 

tedy spolu žáci těchto škol: VOŠ a SOŠ 

G.Habrmana Česká Třebová, PSŠ Letohrad, 

SPŠ a SOU Lanškroun, Střední škola 

cestovního ruchu Choceň a z ciziny přijeli 

soutěžící ze SZeŠ v Kežmaroku na 

Slovensku. Žáci ze Šumperka se omluvili 

pro vysokou nemocnost.  

Soutěžící se shromáždili ve studovně školy, 

po nezbytných organizačních formalitách 

http://www.gvmyto.cz/fotogalerieaktualit/skolkolosud/index.htm
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byli rozděleni dle kategorií do tříd. Následoval poslechový test, po jeho vyhodnocení se stanovilo pořadí 

pro ústní část, ve které proběhl rozhovor se zkušební komisí.  

Ti nejlepší si odnesli kromě diplomů i hodnotné ceny – odborné výkladové slovníky, poslechová cvičení 

na CD, které letos věnoval Goethe - Institut v Praze. Jsme za tuto pomoc velice vděční a rádi bychom 

vyjádřili svůj dík. Vítězové byli potěšeni publikacemi, které jsou výraznou pomocí při studiu. Náš dík 

patří i Pardubickému kraji, který soutěž 

každoročně podporuje finanční částkou. Je 

jí opravdu potřeba, neboť soutěž vešla do 

povědomí, školy v regionu automaticky 

počítají s účastí a soutěžící ze Slovenska 

k nám přijeli již po třetí. 

Naši školu reprezentovali v kategorii 

A Adéla Kurejová ze 4. B, která se umístila 

na pěkném druhém místě, a Veronika 

Hejcmanová ze 4.C. Ta obsadila čtvrté 

místo. V kategorii B byl Filip Houdek ze 2.C 

druhý a Michaela Zemánková z 2. A šestá. 

Soutěž již vešla do povědomí a stala se tradiční prosincovou záležitostí v dění naší školy. Mrzí nás, že 

pro příští školní rok jsme neobdrželi ani sebemenší finanční částku tolik nezbytnou pro přípravu; 

prostředky tedy budeme muset složitě hledat jinde. 

Poděkování patří všem účastníkům, které němčina stále baví. Ráda bych poděkovala kolegyni Ing. Petře 

Zíkové, která ochotně zaskočila za nemocnou Mgr. Martinu Tomkovou. 

Mgr. Drahuše Tkačíková  

B IOLOGICKÁ OLYMPIÁD A  2009/2010 

Biologická olympiáda se stala tradiční soutěží, do které se naši studenti každoročně zapojují. Letos byla 

společným tématem kategorií A i B: MNOHOBUNĚČNOST. Téma bylo oproti minulému roku jednodušší, 

ale stále velmi zajímavé. Přípravný studijní text už na školu v tištěné podobě nedorazil s tím, že si ho 

rozebraly jiné školy a byl k dispozici pouze ve formátu PDF. Testy i praktické úlohy byly velmi náročné. 

Studenty nutily přemýšlet a hledat odpovědi na problémy i nacházet systémové vztahy. Poněkud 

diskutabilní byla jen příliš vysoká obtížnost některých úloh a nejasnost časového zadání. 

Pro školní kolo jsem připravil olympiádu v kategoriích A i B pro všechny ročníky SZeŠ. Školního kola se 

dne 17. února 2010 zúčastnilo 7 studentů. V kategorii A čtyři studenti a v kategorii B tři. Soutěž měla 

celkem čtyři části: dvě praktické úlohy, poznávačku organismů a znalostní test. Do krajského kola 

postoupili v kategorii A: Václav Štarman a Pavel Schiller, oba ze 4. A a v kategorii B: Anna Špacírová 

a Michaela Zemánková, obě ze 2. A. 

Konečné výsledky byly potvrzením toho, že i studenti středních odborných škol se dokáží prosadit 

v konkurenci gymnázií. Václav Štarman vybojoval v konkurenci 28 studentů 17. místo v kategorii A; 

Anna Špacírová skončila v kategorii B na pěkném 14 místě. Pro studenty mohlo být letos motivací i to, 

že některé přírodovědné fakulty berou účastníky krajských kol Biologické olympiády do prvních ročníků 

bez přijímacího řízení. 

Mgr. František Teichmann 
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MLÁD Í  2009 

Ve čtvrtek 26. 11. 2009 jsem se spolu s několika studenty vypravil do Ústí nad Orlicí, kde se každoročně 

koná přehlídka mladých umělců Mládí, tentokrát s dovětkem 2009. 

Letos měla naše škola z důvodu onemocnění našich kytaristek zastoupení pouze v oboru výtvarném 

a fotografickém. Bohužel se nám také již opakovaně nepodařilo najít žádný recitační talent. Ukazuje se, 

že naše recitátorky z období let 2002 - 2007 nastavily laťku příliš vysoko. Nezbývá než doufat, že se 

mezi studenty příštích prvních ročníků objeví nový talent! 

Obrázky a fotografie našich studentek však porotu zaujaly. Kromě očekávaných přírodních motivů, 

postřehů z prázdnin a cest vynikly i snové kompozice a abstraktní témata. Asi největší ohlas vzbudily 

oleje naší studentky druhého ročníku Lucie Langrové. Součástí přehlídky byla improvizovaná poradna, 

v níž mladí tvůrci vyslechli dobře míněné rady od zkušených výtvarníků a učitelů jednotlivých 

uměleckých oborů.  

Velké díky patří našim studentským umělcům: Lucii Langrové, Anetě Piterkové, Šárce Kvapilové, Anně 

Jankové, Miriam Piskorové, Barboře Pařízkové, Veronice Sloupské a Berenice Koubské. Tito mladí lidé 

potvrzují fakt, že se mezi studenty objevuje spoustu šikovných a talentovaných osobností. Je však 

důležité, aby dostali příležitost. Další šance přijde s podzimními týdny nového školního roku.  

Mgr. Pavel Studený 

STUDE NTI  Č TOU A PÍŠ Í  NOVINY  

Odpovědnost za budoucnost 

- Jak podle vás bude vypadat planeta za desítky či stovky let, pokud lidé nezmění své chování? 

Jsem opuštěná a zpustošená. Dříve na mně byl život. Dnes se jen tak potuluji vesmírem a přemýšlím 

o lidech, kteří na mně pobývali. Měla jsem je ráda a moc mne mrzí, že oni zřejmě cítili opak… 

Když tu ještě před tisíci lety žili, každý den jsem jim chtěla poděkovat za to, že se o mě tak pěkně starají. 

Měli ke mně úctu, a tak jsem se jim vždy snažila dát co nejvíce úrody. Bohužel, potom přišly války, 

moderní stroje a nová generace.  

Myslím, že se psalo dvacáté století. Lidé se změnili. Přihlížela jsem, jak sedí v laboratořích a vynalézají 

dokonalejší a dokonalejší technologie. Začali stavět obrovské budovy, elektrárny, továrny…Po mém 

povrchu už nechodila jejich křehká chodidla, nýbrž mě začala brázdit kola automobilů. Každý den jsem 

cítila, jak se dusím. Myslela jsem, že když jim něco naznačím, tak pochopí. Jak jsem byla na omylu! 

Mohla jsem sebou otřásat, mohla jsem plakat a stále si nikdo nevšiml, že volám o pomoc. Naopak – vše 

se ještě zhoršovalo!  

Když už jsem přes všechen ten hustý smog nemohla pozdravit ani Slunce, rozhodla jsem se k velkému 

činu. Věřte mi, nikdy bych nic podobného neudělala, ale dál už to nešlo. Nebyl na mně kousek zeleně, 

všechny mé poklady vybrali ti dychtiví lidé a já se den co den dusila. Musela jsem si přiznat, že to byli 

oni, kdo mi ublížili. Já jim dala vše a oni to zneužili proti mně. Rozhodla jsem se s nimi nadobro 

skoncovat. Zatnula jsem pěsti a zničila tu všechen život.  

Teď je mi smutno. Nikdo tu není. Jsem slabá a zničená. A jediné, co vím, je, že už tu nikdo nebude. 

Simona Stupenová, studentka 3.C 

Soutěžní článek v rámci projektu Studenti čtou a píší noviny při MF Dnes, jaro 2010 
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3. Volební kampaň 

-Dokáže kampaň ovlivnit vaše sympatie a případné rozhodování? 

Kdo to mysl upřímně? A kdo vůbec myslí? 

Ačkoli politiku nadevše nesnáším a moc se o ni nezajímám, přišla mi jako dobré téma pro fejeton. Na 

něco takového se bude psát skoro samo. 

Politici jsou všude. Snaží se všechny žijící organismy přesvědčit, že oni mají pravdu a dobrý úmysl – a to 

je přece důvod, proč je volit. 

Přemýšlím, kolik kurzů diplomacie museli navštívit a jak dlouho si museli nalhávat do zrcadla, že jsou 

krásní, aby jim ty lži vůbec někdo uvěřil. Kdyby v oboru herectví rozdávali tak hvězdné platy jako 

v politice, měli bychom tu tolik prvotřídních herců, že by nám je celý svět mohl závidět. 

Politici však zřejmě přišli na to, že reality show vynáší více peněz a slávy – proto se občas dostaví do 

svého pavilonu a nechají se okukovat kamerami, třeba i při spánku. Sem tam ve snaze všechny ohromit 

svým dokonalým proslovem, pronesou něco tak myšlenkově hlubokého, že smysl si musí najít každý 

sám. Většinou ho nikdo nenajde, protože za a)jejich Slovník cizích slov neobsahuje dost potřebných 

výrazů, za b)postrádají knihu s názvem Jak najít pravdu v kupce lží, nebo za c)proslov nemá ani 

sebemenší záchytný bod, který by mohl být považován za smysl. 

Jelikož jsem letos oslavila osmnáctiny, otevírá se mi (bohužel) brána do volební místnosti. Ačkoli jsem 

vždy chtěla spatřit urnu plnou politiků, této neodolatelné nabídky, jít k volbám, zřejmě nevyužiji. Na 

volebním lístku se zjevuje tolik rozmanitých exemplářů, že je těžké se rozhodnout. Stejně všichni patří 

pod jeden vládnoucí druh této země s přívlastkem „chtivý.“  

Politici zůstanou stejní. Dále to budou „myslet upřímně“, začínat se zajímat o sport, a stále budou 

zadlužení novorozenci a my si budeme ničit auta na našich krásných českých silnicích… 

Simona Stupenová 

Soutěžní článek projektu Studenti čtou a píší noviny při MF Dnes, jaro 2010 

 

Svoboda není samozřejmostí 

Úvaha k 20. výročí Sametové revoluce 

Co přesně se odehrávalo 17. listopadu 1989, vědí asi jen ti, kteří se toho dne všech akcí účastnili. 

O tom, zda byla Sametová revoluce opravdu sametovou, můžeme my nezúčastnění pouze spekulovat. 

Studenti tehdejší doby byli určitě jiný "kádr", než jsme my. My se ze školy ulíváme, jak můžeme, 

zatímco před dvaceti lety si spousty studentů školy vážily. Dnešní generace mládeže nemá ani vlastní 

názor, natož aby vedla spory s vládou a režimem doby. Před dvaceti lety nebyla taková svoboda slova, 

jako je dnes a přesto se studenti nebáli veřejně říci, co se jim nelíbí. A jak se projevujeme my? Sprejem 

na zeď, nápisy ve vlaku nebo anonymním komentářem na internetové diskuzi. Přiznejme si, kdo z nás 

by byl schopen veřejně vystoupit před národem a říci svůj názor. 

Svoboda v době komunistického režimu rozhodně samozřejmostí nebyla. Projevit se proti režimu asi 

nikdy nebylo bez rizika. Je jasné, že lidé chtěli být svobodní, jinak by se Sametová revoluce asi 

neodehrála. Byla to významná akce, zapsaná do českých dějin. 17. listopadu 1989 v 16 hodin se sešlo 
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několik desítek tisíc studentů a mladých lidí. K nim se postupně přidávali další, kteří provolávali 

protikomunistická hesla. Sametová revoluce byla nazvána sametovou prý proto, že během ní nebyl 

zmařen jediný lidský život. Jiné zdroje mluví o několika zraněných a dokonce i o úmrtí. Davy lidí byly 

policejními kordony rozháněny a vyzývány k opouštění místa. Sice nevím, co bylo sametového 

a nenásilného na tom, že byli lidé, kteří opouštěli dav demonstrantů, surově biti a jinudy nemohli 

odejít, ale i přesto probíhal protest poklidněji, než spousta ostatních. Myslím, že studenti (a nejen oni) 

dosáhli zanedlouho svého. 

Významnou osobností těchto událostí (a vůbec celé této doby) byl bezpochyby Václav Havel. Sám si pro 

svobodu našeho lidu "vytrpěl" a ustál dost. Alespoň pro mě je to na dlouhou dobu poslední dobrý 

prezident, protože o tom, co se v naší vládě děje dnes, netřeba se zmiňovat. 

Další otázkou pro mě je, byla-li svoboda samozřejmostí pro aktéry"druhé strany." To znamená pro 

komunisty. Bývaly doby, kdy se lidé nemohli rozhodnout, do jaké strany vstoupí. Mám pocit, že princip 

té doby byl na způsob: "Chceš, aby tvůj syn studoval vysokou školu? Staň se komunistou, vstup do 

strany." V této době byla svoboda samozřejmostí jen pro vyvolené a těch, přiznejme si sami, nebylo 

mnoho. 

Lidé, ať už mladí nebo staří, měli vždy svůj názor. Ne vždy ho však mohli projevit. My se projevit 

můžeme, ale když už se někdo projeví, je oceněn výsměchem a ignorací! Tak vlastně nevím, kdy se 

dočkáme toho, že svoboda bude samozřejmostí. 

Poznámka 

Tuto úvahu píši na základě svých domněnek. Samozřejmě nevím, jak všechno vypadalo před dvaceti 

lety. Rozhodně si nemyslím, že v té době nebyli žádní "antistudenti". Porovnávám jen studenty, kteří 

zorganizovali demonstraci a studenty dnes. Dnešní studenti dokázali protestovat jen proti státním 

maturitám. 

Jak vypadala naše země v dobách komunismu taky nemůžu znát přesně. Ale ještě dnes se nám stává, že 

někde slyšíme: "Ty jsi nic nedokázal, všechno máš jen proto, že tvůj děda byl komunista!" O komunismu 

se ve slohu zmiňuji tak, jak si myslím, že probíhal nejen za dob sametové revoluce, ale i v předešlých 

letech. 

Myslím, že ani se současnou politikou našeho státu nemůžeme být stoprocentně spokojeni a také ona 

zázračná Evropská unie není tak zázračná, jak se tváří. Jak řekl nedávno pan Václav Havel: "Naše 

republika stále vzkvétá, vzkvétá, ale poněkud divně..." Řekla bych, že s ním můžeme souhlasit. 

Dita Ježková 3.B 

Sportovní aktivity na škole 

Ve školním roce 2009/2010 fungovaly na škole tři zájmové sportovní kroužky – a to kroužek košíkové, 

odbíjené a florbalu. Většinu ze sportujících studentů tvořily dívky. 

Spíše než organizovanou sportovní činnost studenti využívali možnost individuálního sportování 

v areálu školy. K dispozici měli posilovnu, tělocvičnu a venkovní hřiště. 
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Jako každoročně, tak i letos se studenti zúčastnili v rámci Asociace školních sportovních klubů 

oblastních a okresních soutěží. Děvčata si přivezla 3. místo z okresního finále basketbalu v Žamberku. 

Chlapci si změřili své síly v okrskovém kole ve florbalu v Lanškrouně.  

Podmínky pro sport ve škole jsou velmi dobré; v letošním roce došlo k rekonstrukci rozběžišť na skok 

daleký a vysoký položením umělého povrchu. Je jen škoda, že tyto možnosti nevyužívají studenti více. 

Bohužel, je již mnoho let obecným trendem, že pohybové aktivity nejsou u mnoha dospívajících, i přes 

jejich nesporný efekt, zrovna populární. 

I v příštím školním roce se budeme snažit podporovat sportovní aktivity studentů na škole s nadějí, že 

se připojí další a sport se stane součástí jejich životního stylu. 

Mgr. Pavel Dvořáček, Mgr. Lenka Chrobáková 
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Charitativní činnost 

ČESKÝ DEN BOJE  PROTI  RAKOVINĚ 2010   

Ve středu 12. května 2010 se konal již 14. Květinový den, jehož oficiální název je Český den boje proti 

rakovině. Letošní ročník je zaměřen především na karcinom prostaty, protože počty nově hlášených 

nádorů prostaty v poslední době u mužů předstihly doposud nejčastější rakovinu plic. 

Již od rána měli občané i návštěvníci Lanškrouna již tradičně možnost zakoupit si od jedné z deseti 

dvojic studentek naší zemědělské školy květ měsíčku lékařského za minimální částku 20,-Kč. Velký dík 

patří jak děvčatům, tak všem, kteří si květinu zakoupili. Podařilo se prodat všech 1650 kusů květinek 

a získat tak částku 36 527,-Kč. Nejúspěšnější byla dvojice děvčat ze 2.B Z. Hradilová – D.Tomanová, 

které vybraly 4 633,- Kč. 

Doufáme, že příští ročník bude neméně úspěšný. 

Věra Kovaříková 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



109 

Odborné exkurze a semináře 

EKOLOGICKÝ SEMINÁŘ  2009/2010 

Výuku druhých ročníků v jarních měsících doplňuje ekologický seminář, na který mají jednotlivé třídy 

vyhrazených celkem pět dnů po šesti hodinách. V letošním roce jsem se snažil v co nejpříznivějším 

poměru propojit praktickou činnost 

s teoretickým vzděláváním. Částečně jsem 

k tomu využil jiné kolegy, ale i studentku 

ekologie Janu Smolovou, která u nás ve 

škole měla pedagogickou praxi. Změna 

nastala také v motivačním programu 

ekoseminářů, kdy se podařilo díky 

vstřícnosti SRPŠD zajistit pro nejúspěšnější 

skupiny poukázky na pizzu. 

V dubnu proběhly semináře dva. První byl 

zaměřený na úklid školy a blízkého okolí po 

zimě a zároveň byl doplněn o přednášku zaměřenou na geologický a klimatický vývoj Lanškrounska 

během třetihor a čtvrtohor. Součástí přednášky byl také problémově zadaný praktický test, ve kterém 

studenti využívali čerstvě nabytých znalostí i dovedností. 

Druhý ekoseminář byl organizován 

společně s odborem životního prostředí 

v Lanškrouně na Den země 22. dubna. 

Studenti nafasovali pytle a rukavice 

a pustili se do úklidu širokého okolí své 

školy. Především šlo o Dolní Třešňovec, 

sídliště U Papíren a navazujících ulice 

města i koryto potoku. 

Třetí ekologický seminář probíhal v květnu 

ve škole. Studenti si ve skupinách 

vyzkoušeli práci komunálních politiků. Měli 

se snažit nalézt řešení pro nakládání 

s bioodpadem. Své stanovisko museli obhájit před ostatními a vytvářeli k tomu také vhodné propagační 

materiály. Druhá skupina společně s Janou Smolovou pracovala na propagačních materiálech českých 

a moravských CHKO. 

Červen patřil terénnímu cvičení, ve kterém letos studenti znovu prokazovali znalosti i dovednosti 

z oblasti praktické topografie, botaniky a ekologie. S potěšením mohu konstatovat, že převážně 

úspěšně zvládli jak teorii, tak i cca 20 km pochod. 

Jediné, co se nepodařilo vzhledem k počasí a nedostatku termínů uskutečnit, byla exkurse do Pasíček 

u Litomyšle, kde sídlí záchranná stanice handicapovaných živočichů. Předpokládám, že se podaří tento 

ekoseminář naplnit v náhradním termínu na podzim. 

Mgr. František Teichmann
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Biologický kroužek 

Pro školní rok 2009/2010 jsem se rozhodl nabídnout studentům biologický kroužek, který by byl určitou 

zájmovou nadstavbou standardní výuky biologie. Zaměření kroužku jsem úmyslně směřoval na mě 

blízké obory – herpetologie, batrachologie, ichtyologie a entomologie. 

Počáteční zájem o kroužek vystřídalo logicky vystřízlivění. Především potíže při ladění rozvrhu 

s termínem kroužku způsobily, že se počet účastníků se postupně redukoval. Mnozí také zjistili, že velmi 

obtížně zvládají přívaly učiva s volnočasovými aktivitami, a tak zůstal kroužek v zorném úhlu jen těch 

nejzarytějších příznivců. 

Na podzim jsme podnikly dvě menší odpolední „expedice“ do zajímavých místních biotopů – nejprve to 

byly lanškrounské rybníky s pozůstatky aktivity bobrů a později návštěva suchého polderu u Žichlínka. 

Zimní období bylo spojeno s teorií, na které se aktivně podíleli také studenti, kteří referovali o svých 

chovatelských aktivitách. Zároveň proběhla příprava terária pro chov chameleonů.  

Na jaře měla vyvrcholit aktivita kroužku formou několika menších exkursí, ale podařilo se uskutečnit 

pouze jedinou a to koncem dubna. Téměř měsíc trvající deště během května nám znemožnily v těchto 

aktivitách pokračovat. Nevadí, o to pestřejší může být podzimní program ve školním roce 2010/2011. 

Z nejbližších exkursí biologického kroužku vybírám: návštěvu rybí a daňčí farmy v Sázavě, lov ryb udicí, 

naučná stezka Sázavské údolí, Selský les - přírodní rezervace, U Kaštánku – přírodní památka apod. 

Mgr. František Teichmann 

Biologicky krouzek – na výpravě do zatopeného lomu jsme viděli samečka čolka obecného 
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Z IMNÍ LYŽA ŘSKÝ KU RZ 2010 

Lyžařský kurz byl zahájen v neděli 14.2.2010 odjezdem od SZeŠ a Domova mládeže. Po příjezdu 

a ubytování na chatě Ski klubu Česká Třebová jsme si společně prohlédli lyžařský areál a v šest hodin 

odešli na večeři do budovy hotelu Atlas, kde jsme měli 

zajištěno stravování. Večer byli všichni studenti proškoleni 

z BOZP, seznámeni s průběhem kurzu i se základy techniky 

jízdy na lyžích a snowboardu. 

V pondělí jsme rozdělili studenty podle dovedností do tří 

družstev a zahájili výcvik. Večer se uskutečnila přednáška o 

první pomoci a nebezpečí hor. 

Úterní výcvik probíhal v podobném duchu jako v předešlý 

den. Skupinka běžkařů se vydala na běžecký okruh kolem 

Bukové hory. Večerní přednáška se týkala vývoje a historie lyžování a také byli studenti seznámeni 

s lyžařskou a snowboardovou výstrojí a výzbrojí. Nezapomněli jsme ani na novinky z oblasti ochranných 

prostředků využívaných při zimních sportech. 

Středa byla ve znamení povinné půldenní bezpečnostní pauzy. Na řadě studentů se již začala projevovat 

únava z lyžování. Část studentů společně s učiteli využila možnost večerního lyžování. 

Čtvrtek se stal posledním dnem, kdy probíhal lyžařský výcvik. Všichni se naučili základy bezpečného 

sjíždění na sjezdových lyžích a snowboardu. Pátek byl odjezdovým dnem. Po úklidu chaty jsme 

v dopoledních hodinách odjeli do Lanškrouna. 

Kurz hodnotíme jako velmi zdařilý, sněhové podmínky byly skvělé. Ubytování i strava na velmi slušné 

úrovni. Lyžařské dovednosti většiny studentů se během kurzu výrazně zlepšily. 

Mgr. Pavel Dvořáček, Mgr. Lenka Chrobáková 

SPORTOV NĚ –  CYKLIST IC KÝ KU RZ 2010 

V pomaturitním období ve dnech 13. - 18.6. 2010 se uskutečnil cyklistický kurz studentů všech třetích 

ročníků. Po několikaleté odmlce, kdy obdobný kurz probíhal v okolí Lanškrouna, jsme studentům opět 

mohli ukázat krásné okolí Pastvinské údolní přehrady. Také 

v ubytování jsme volili osvědčenou klasiku; chata Lesanka 

nás nezklamala a opět se po letech stala naší ubytovací 

a stravovací základnou. 

Letošní ročník byl pozoruhodný relativně vysokým počtem 

zúčastněných studentů (55 dívek a chlapců). Pedagogický 

dozor tvořili hlavní organizátoři, tělocvikáři Mgr. Pavel 

Dvořáček a Mgr. Lenka Chrobáková, učitelský tým 

doplňovali: Mgr. František Teichmann, Ing. Rudolf Rabas a Mgr. Pavel Studený. Na jednodenní výpomoc 

přijela Ing. Hana Stehlíková. 

Základní program kurzu byl postaven na několika cyklistických vyjížďkách do kopcovitého okolí 

Klášterce nad Orlicí, Pastvin, Českých Petrovic a Mladkova. Většina studentů zde byla poprvé a získala 

tak možnost poznat krásnou místní přírodu a pamětihodnosti (např. naučná stezka v okolí Zemské 



112 

brány). Někteří se teprve v kopcovitém terénu naučili naplno využívat technické možnosti svých kol 

a rychle se naučili správně si rozvrhnout své síly. Mnozí si také uvědomili, že v cyklistice si musí každý 

kilometr odpracovat a že jsou často vystaveni na milost vrtochům počasí. 

Důležitou součástí byl také vodácký výcvik (základy plavby na kajaku a kánoe), kurz první pomoci, 

topografie a orientace v terénu. Po skončení každého denního programu přišly na řadu doplňkové 

aktivity, zejména míčové hry, stolní tenis a střelba ze vzduchovek. Nejoblíbenější hrou celého kurzu se 

ukázal být softball. Na cvičné louce za chatou se každý večer rozpoutaly vášnivé zápasy, při nichž padaly 

rozdíly mezi studenty a učiteli. Zde také zmizely pozůstatky zbytečných řevnivostí mezi jednotlivými 

třídami, které si snad někteří přivezli ze školy s sebou. Sport mladé lidi prostě sblížil a bylo zajímavé 

vnímat rostoucí formu hráčů. 

Své místo v týdenním rozvrhu si našli také i milovníci motorismu. Ve společenské místnosti se završil 

podzimní seriál přednášek o bezpečnosti silničního provozu a pravidlech slušného chování v dopravě. 

Motorkářský veterán dokázal svým poutavým vyprávěním a zajímavými videosekvencemi studenty 

zaujmout. Nezbývá, než doufat, že si jeho rady vezmou k srdci a stanou se ohleduplnými řidiči. 

Jedním z významných mezníků celého týdne se stala přednáška o základech horolezectví 

Mgr. F. Teichmanna. Zvláště, když na ni druhý den navazoval cyklistický výlet do Mladkovských skal. Zde 

si mohli zájemci z řad studentů i učitelů vyzkoušet pod odborným vedením členů lanškrounského 

horolezeckého oddílu své lezecké schopnosti a talent pro zvládání 

skalních překážek. A mnozí se nenechali dlouze přemlouvat! Na 

cvičných trasách různé obtížnosti pro někoho možná překvapivě více 

zazářily dívky. Většina přítomných mladíků z bezpečí pevné půdy pod 

nohama jen tiše obdivovala (kromě ladných tvarů) mrštnost, sílu 

a železnou vůli svých spolužaček. Svůj kredit však neztratili ani 

přítomní učitelé; po zápasu se skálou se na své svěřence podívali 

z úchvatné výšky třinácti metrů. 

Ke každému kurzu patří celodenní cyklovýlet. Nechyběl ani letos. 

Skupiny studentů navzdory počátečnímu vrtkavému počasí urazily 

trasu údolím Divoké Orlice do Neratova a poté do Orlického Záhoří. 

Po občerstvení se většina naší výpravy vracela stejnou cestou přes 

Zemskou bránu do Klášterce nad Orlicí. Vytrvalci vystoupali přes Komáří vrch na bývalou pevnostní 

silnici a odtud pokračovali přes pevnost Hanička zpět k Pašerácké lávce. Všichni bez vážných potíží 

projeli tímto krásným zvlněným koutem Orlických hor, navštívili vyhledávaná místa, ale také 

pozapomenuté samoty. Na zastávkách se dozvěděli několik zajímavostí vztahujících se k pohnuté 

historii tohoto jedinečného regionu. Při opravách drobných závad někteří studenti projevili šikovnost 

a obětavost. Večer mnozí ani nechtěli věřit, že zdolali více než 60 km. 

V závěrečném dni proběhl branný závod družstev, kde studenti zúročili všechny své dosavadní 

dovednosti a znalosti získané během pobytu. Všichni projeli, přepluli a proběhli vytýčenou trasou a na 

jednotlivých stanovištích s větším či menším úspěchem splnili úkoly z oblasti topografie, zdravovědy 

apod. 

Poslední večer se nesl ve znamení předvádění improvizovaných divadelních etud. Studenti se proměnili 

v herce, baviče a improvizátory, kteří v limitovaném čase deseti minut předvedli vylosovaná témata. 
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Venkovní terasa chaty se postupně hemžila faráři na scestí, svůdnými stopařkami, vesnickými drbnami, 

vyjukanými zemědělci a inseminovanými kravami. Diváci se bavili výjevy z nedělního oběda obyčejné 

české rodinky, tleskali travesty show urostlých studentů nebo se smáli kostelním scénám, které jakoby 

se nevešly do slavné série Slunce, seno… K výrazným jistě patřila satirická prezidentova návštěva naší 

školy, v níž studentky nezapřely svůj výrazný pozorovací talent.  

Závěrečný večer se prostě vydařil a díky své neopakovatelné 

atmosféře se určitě všem zúčastněným vryje do paměti. 

Myslím, že podobné ohodnocení snese celý letošní kurz. Byl, 

jednoduše řečeno, jedinečný! Výrazně k tomu přispěli 

samotní studenti, kteří se zde definitivně zbavili všech klišé 

z běžné výuky a zcela přirozeně spolupracovali napříč 

třídami a stávali se tak pohodovými parťáky v neformálních 

situacích.  

Každý z organizátorů jistě během školního roku mnohokrát v duchu zapochyboval a propadal 

pedagogické skepsi; po tomto naplno prožitém týdnu si všichni můžeme nahlas říci: „Má to ještě 

smysl!“  

Za zúčastněné učitele Mgr. Pavel Studený 

SPOLUPRÁ CE S  VÚCHS  RAPOTÍN  

Naše škola se stala partnerem Výzkumného ústavu chovu skotu v Rapotíně v rámci projektu nazvaného 

„Rozvoj lidských zdrojů v aplikovaném zemědělském výzkumu.“ Tato spolupráce spočívá v tom, že se 

utvořila skupina studentů 2. ročníků oboru Agropodnikání a 1. ročníku veterinárního oboru, kteří se po 

dobu tří let budou účastnit odborných zájmových kroužků, seminářů, absolvují studijní pobyt na 

pracovišti v Rapotíně nebo v Pohořelicích, navštíví zahraniční odbornou výstavu a výzkumnou instituci. 

Proto skupinka 4 vybraných studentek spolu se mnou absolvovala ve dnech 6. – 8. 10. 2009 exkurzi do 

Institutu LFZ Raumberg-Gumpenstein v Rakousku. Zde jsme navštívili již zmíněný institut – katedry 

biologie, pěstování rostlin a kulturu krajiny, výzkumu užitkových zvířat a optimálního chovu a zdraví 

hospodářských zvířat. Bylo nám předáno mnoho zajímavých informací z oblasti výzkumu, který je zde 

prováděn. Také jsme se mohli porovnat zemědělství v Rakousku se způsobem hospodaření v našich 

podmínkách. Největší rozdíl spočívá asi ve velikosti farem. Rakouští zemědělci obvykle chovají 10 až 20 

kusů dojnic, kdežto u nás jsou počty chovaných zvířat mnohem vyšší. Druhou částí naší exkurze byla 

návštěva zemědělské školy, která je součástí Institutu LFZ. Naši i studenti z Rakouska se zapojili do 

družné konverzace, prohlédli jsme si areál školy. Zajímavé bylo zjištění, že většinu studentů tvoří 

chlapci, kteří pocházejí ze zemědělských usedlostí, takže mají zcela jasno o své budoucnosti. I přes 

dlouhou cestu, z které studentům mimo jiné utkvěl v paměti tunel dlouhý přes 5 km, byla tato studijní 

cesta velmi přínosná pro nás všechny zúčastněné. 

Mimo zmíněnou exkurzi k nám do školy přijeli odborníci z VÚCHS, kteří formou odborných přednášek 

vedli zájmové kroužky. Témata byla velmi zajímavá, proto se zmíněných akcí zúčastňovala i řada 

vyučujících a studentů nezapojených do tohoto projektu. 

V květnu 2010 další skupinka studentek vyrazila na tzv. workshop konaný na MZLU v Brně. Dívky si 

prohlédly areál univerzity, byly jim představeny jednotlivé fakulty a blízké arboretum. 
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Vybrané zájemkyně také absolvovaly týdenní praxi přímo v Rapotíně, kde byly zapojené jak do vlastní 

výzkumné činnosti, tak i využily svých znalostí při ošetřování zvířat chovaných v areálu ústavu. 

Velký dík patří VÚCHS v Rapotíně za bezchybnou organizaci a za to, že nám byla umožněna vzájemná 

spolupráce, čímž se pro studenty otevřela brána do světa zemědělského výzkumu. 

Ing. Miluše Klížová
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PRVNÍ ROČNÍK  

Exkurze třídy 1.A a 1.B  

Ve středu 1. června 2010 se vypravili studenti 1.A a 1.B na společnou cestu po moravských hřebčínech. 

V Zemském hřebčinci Tlumačov se nás ujal pan Ing. Beran, seznámil nás s historií podniku, s jeho 

problémy, kdy se jako státní organizace musí potýkat se ztenčujícími se příděly státních peněz, 

a s nutností ekonomického podnikání s cílem zlepšit si svou finanční soběstačnost. Provedl nás celým 

areálem hřebčince; viděli jsme nádherné hřebce, nácvik lonžování a hlavně skvěle provedené 

„vypohybování“ hřebců v jejich nádherné jízdárně. 

Po výstupu z autobusu na začátku exkurze začalo pršet. 

Do areálu Hřebčína Napajedla nám dovolili 

v sílícím dešti vjet s celým autobusem. Po 

zaplacení vstupného se nás ujal pan Hlačík, 

představení hřebčínu s námi zahájil 

u výběhu s Registanou a jejím čerstvým 

hřebečkem. Po prohlídce stájí nás zavedl 

do ronda, kde jsme zhlédli dvě připouštění 

klisen napajedelskými hřebci. Poté jsme si 

tyto i ostatní skvělé hřebce prohlédli 

v jejich boxech a náš průvodce nám o nich 

podal zajímavé a zcela podrobné 

informace. Pan Hlačík byl dlouholetým 

ředitelem zdejšího hřebčína a svým 

výkladem nás zaujal tak, že jsme téměř 

nevnímali vytrvalé pršení. 

Litovali jsme klisny s hříbátky ve výbězích, jak je smáčel neutuchávající déšť. 

Oběd v restauraci Team Malina, nacházející 

se nedaleko, byl vcelku chutný a docela 

rychlý. 

Při běhu z autobusu do restaurace a zpět 

jsme si promočili vše včetně deštníků. 

Cestou do Zoo Zlín-Lešná jsme v některých 

podjezdech projížděli silnou vrstvou 

tekoucí vody. Díky velké vodě jsme 

neplatili parkovné na rozlehlém parkovišti 

(výběrčí utekli před deštěm). Po výstupu 

z autobusu u zoologické zahrady jsme 

totálně otestovali kapalinovou odolnost 

našich deštníků a obuvi. Přesto se nám 

Napajedla - a stále prší 

Zmoklí lvi v ZOO Lešná 
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zoologická zahrada moc líbila díky svému krásnému přírodnímu prostředí a přehledné navigaci v celém 

areálu. 

Déšť už polevoval. Ale boty jsme si v tekoucích proudech vod zcela rozmáchali. 

Do Lanškrouna jsme přijeli o 15 min. později proti plánu. Pan Čada nás skvěle provezl celou exkurzí. 

Asi 15 km před Lanškrounem přestalo pršet. 

Následující den 2. 6. 2010 okres Zlín postihly povodně, které však způsobily menší škody, než se zdálo. 
Ing. Jan Račanský 

Třída 1.B 

Ve školním roce 2009-2010 jsem se stal třídním učitelem třídy 1.B oboru Agropodnikaní se zaměřením 

na chov koní. Po změnách na počátku školního roku se počet studentek ustálil na čísle 22. Jedná se 

o výhradně dívčí třídu, což je pro toto studijní zaměření na naší škole typické. Studentky pocházejí 

z celé republiky a jsou všechny ubytované na Domově mládeže. Řada z nich měla možnost poznat 

prostředí školy, školního statku, domova mládeže i město Lanškroun s jeho okolím již během letních 

prázdnin - a to díky účasti na přípravném kurzu pro budoucí studenty prvního ročníku. Ty z nich, které 

se kurzu zúčastnily, ho vnímaly jako velmi přínosný, zejména z důvodu navázání nových vztahů 

a přátelství nejen s budoucími spolužáky, ale také pedagogy a cvičiteli. Poté, co prvního září nastoupily 

do školy, pohybovaly se již ve známém prostředí a jejich přechod na střední školu byl méně 

komplikovaný. Děvčata již takzvaně věděla ,,do čeho jdou“. Samozřejmě pro řadu z nich bylo odloučení 

od rodin a pobyt v novém prostředí hlavně z citového hlediska velmi náročný. Několik studentek se 

dokonce rozhodlo odejít z naší školy do školy, která bude blíž jejich bydlišti. Přesto změny nebyly tak 

výrazné jako v dobách, kdy tento letní přípravný kurz ještě neprobíhal. Abychom adaptaci studentek 

prvního ročníku na nové prostředí ještě více podpořili, zprostředkovali jsme pro ně interaktivní 

program nabízený Pedagogicko-psychologickou poradnou v Ústí nad Orlicí. Výsledkem bylo zmapování 

vztahů ve třídě a posílení vzájemných vazeb. Tento program posloužil také mně, protože jsem dostal 

informaci o silných i slabých stránkách třídy a mohl s nimi v dalším průběhu školního roku pracovat. 

Součástí výuky na naší škole jsou i odborné exkurze. V uplynulém školním roce jsme uskutečnili dvě, 

v každém pololetí jednu. Nejdříve jsme začátkem prosince navštívili společně se třídou 1.V Vídeň, kde 

jsme shlédli pravidelný denní trénink proslulé španělské jezdecké školy v historických prostorách 

Hofburgu a po té jsme si prošli centrum Vídně a navštívili vídeňské adventní trhy. Nebýt velmi 

chladného a deštivého počasí, exkurzi bych hodnotil jako velmi vydařenou. V závěru roku jsme, pro 

změnu se třídou 1.A, absolvovali exkurzi v okolí Zlína. Nejdříve jsme zavítali do Zemského hřebčince 

v Tlumačově a po té do Hřebčína v Napajedlích, kde jsme kromě výkladu a prohlídky stájí shlédli 

připouštění kobyl. Byl to vskutku zajímavý a po odborné stránce přínosný zážitek. Na závěr jsme 

navštívili Zoologickou zahradu Lešná, která svým pojetím a moderností patří mezi nejzajímavější 

a nejnavštěvovanější zoologické zahrady u nás. I tato druhá exkurze byla provázena nepřízní počasí, ale 

i přesto byla studenty hodnocena velmi pozitivně, především pro svůj odborný charakter. 

Závěrem lze říci, že přes počáteční problémy některých studentek s adaptací na nové prostředí a vyšší 

nároky na učení, se v průběhu roku situace stabilizovala. Zlepšil se nejen prospěch, ale také absence 

a chování. První rok bývá pro řadu z nich velmi náročný, a tak jsem rád, že jsme to společně zvládli 

a doufám, že druhý ročník přinese více klidu a ještě lepší výsledky. 

Mgr. Pavel Dvořáček 
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Exkurze 1. C 

Dne 21. 10. 2009 jsme se spolu se studenty z Islandu, kteří navštívili naši školu, vydali na jednodenní 

exkurzi po krásách naší vlasti. Nejdříve jsme navštívili nádherně zachovalý a udržovaný hrad Bouzov, 

známý z pohádek. Pohádkově krásné byly i Javoříčské jeskyně. Exkurzi jme uzavřeli návštěvou 

historického centra Olomouce, kde jsme mimo jiné spolu s islandskými přáteli obdivovali orloj a sloup 

Nejsvětější trojice, který je zapsán na seznamu památek UNESCO. 

Ve dnech 22. a 23. 6. 2010 jsme absolvovali odbornou exkurzi. Již v šest hodin ráno jsme odjeli 

objednaným autobusem z Lanškrouna, a tak jsme již po desáté hodině dopolední mohli obdivovat bílé 

tygry v liberecké zoo – vůbec nejstarší zahradě na území bývalého Československa – a později 

odpoledne pestré soubory nejen exotických rostlin v sousedící botanické zahradě. Večer jsme se 

osvěžili v aquaparku Babylon, po jehož návštěvě byli všichni brzy zralí do postele. 

Druhý den jsme vyrazili směr Vrchlabí. Toto malebné horské město v údolí horního toku Labe, nazývané 

bránou Krkonoš, rozhodně dostálo své pověsti. Návštěva Krkonošského muzea a prohlídka rozsáhlé 

expozice nám přiblížila mnohé geomorfologické zajímavosti těchto našich nejvyšších hor. A abychom 

nezůstali pouze u teorie, vydali jsme se odpoledne na menší tůru na vrch Žalý, na němž je umístěna 

rozhledna, která nabízí údajně nejkrásnější panoramatický rozhled v Krkonoších. A pak jsme již cestovali 

domů. 

Věra Kovaříková, Ing. Petra Zíková 
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DRU HÝ ROČ NÍK  

 

Jak prožila (a přežila) školní rok 2009 – 2010 třída 2.A 

Konec dobrý – všechno dobré, říká české přísloví. O studijních snahách třídy 2.A to platí rovněž. V září 

naše řady „zchudly“ o dvě dívky, které opakovaly ročník, v měsíci březnu nás opustil Pavel Urbánek 

a Pavel Sládek se k němu připojil na konci školního roku. Je nás tedy 24 a doufáme, že po opravných 

zkouškách tento počet neklesne. 

V říjnu jsme využili možnosti Dne otevřených 

dveří u firmy Marek v Helvíkovicích 

a obdivovali zde zemědělskou techniku. 

V červnu jsme vyrazili do podhůří Orlických 

hor. Ubytovali jsme se v kempu Velký Dřevíč 

nedaleko Hronova. Na své si přišli všichni. 

Viděli jsme koně, pohráli si se stavebnicí 

Merkur v Polici nad Metují – do muzea jsme se 

dostavili pěšky a počasí nám opravdu přálo, po 

vytrvalých květnových deštích uhodila třiceti 

stupňová vedra…Náchodský zámek, ke 

kterému vede dlouhatánské schodiště, potěšil 

milovníky historie, ostatním se líbili medvědi 

v hradním příkopě. Do rodného domku Aloise Jiráska museli všichni povinně (Byl tam příjemný 

chládek). 

Školní rok utekl jako voda, i když nebyl vždy vyplněn pilnou prací. V září vstupujeme do druhé poloviny, 

snad bude lépe. 

Mgr. Drahuše Tkačíková 
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Třída 2.B 

Mokré táboření pod Potštejnem 

V pondělí 31.5. 2010 jsme odjely na odbornou exkurzi do Potštejna a blízkého okolí. Ubytovaly jsme se 

ve veřejném tábořišti Vochtánka. Prohlédly 

jsme si okolí a odpoledne zhlédly 

indiánskou show pana Staňka. Děvčata se 

pod odborným dohledem projela na 

westernových koních, vyslechla si 

zajímavosti o indiánském životě a viděla 

indiánské oblečení a doplňky. Večer jsme 

seděly u táboráku a zpívaly. 

Druhý den nás čekal turistický výšlap po 

okolí a návštěva místního zámku. 

Odpoledne jsme vystoupaly na hrad 

Potštejn a tam si ho prohlédly. Kromě 

historických krás jsme obdivovaly místní stádo koz, které s námi absolvovalo celou prohlídku, a včelín, 

kde bylo možno na vlastní oči vidět výrobu včelích plástů. Večer jsme si opět sedly k táboráku. 

Poslední den jsme měly naplánovanou exkurzi do firmy ESAB Vamberk, ale z důvodu velké nepřízně 

počasí jsme tuto akci zrušily a mokré a zmrzlé odjely domů. 

Ale i přesto hodnotím exkurzi jako velmi 

zdařilou, ze které jsme si všechny přivezly 

spoustu zážitků a fotografií. Jsem ráda, že 

jsem se se svojí budoucí třídou mohla 

seznámit touto neformální cestou. 

Doufám, že náš vzájemný vztah bude 

v příštích letech stejně tak pohodový jako 

na této exkurzi. 

Pedagogický dozor tvořily budoucí třídní 

Lenka Chrobáková a učitelka jezdectví 

Renata Kalousová. 

Mgr. Lenka Chrobáková 

 



120 

 

 



121 

Zpátky na stromy! (třída 2.C) 

Na konci školního roku jsme porušili schéma tradičních 

odborných exkurzí a zvolili jsme na naší škole méně 

ověřenou aktivitu. Slunečný třiadvacátý červen jsme 

strávili v českotřebovském Lanovém parku Peklák. Toto 

místo máme spíše spojené se sjezdovým lyžováním, o to 

více celou naši skupinu překvapila dráha důmyslně 

postavených překážek, které se proplétaly v korunách 

živých stromů nad našimi hlavami ve výšce od dvou do 

neuvěřitelných osmnácti metrů. Převážně horizontální 

lana, několik umělých lián, spousta můstků, houpaček, 

ok, prolézaček, sítí – a dokonce pravá kladina! To vše 

jsme všichni důvěrně znali, nebýt té poněkud nebezpečné 

výšky a vratkosti! Nedivil jsem se úleku svých studentů a 

pochybovačných pohledů mé kolegyně Martiny. Také 

mně napadlo, že vyhnat mé milé druháky na celé 

odpoledne do korun smrků, nebyl asi právě šťastný 

nápad. Jediné, čím jsem je mohl uklidnit, byl fakt, že celý 

tento kostrbatý podnik podstoupíme všichni, bez rozdílu. 

Naše úzkost postupně mizela díky profesionalitě instruktorů, jejich výklad a rady při překonávání 

složitějších překážek nám všem dodaly jistoty a odvahy. Mě osobně uklidňovaly garantované nosnosti 

dvou jistících karabin; žádná z mých 

něžných studentek ani žádný mužný 

student nedosahoval váhy dvěstěpadesáti 

kilogramů. Pokud došlo na trati k menší 

prodlevě – přeci jen nás po lanech lezlo 

něco ke dvacítce - pošilhával jsem ze svých 

výšin k záchranářské dodávce plné žebříků, 

lan a sedáků. Naštěstí pomoci tohoto 

servisního vozidla nikdo nevyužil.  

Postupně jsme se všichni seznamovali 

s překážkami s poetickými názvy (např. 

Kočička, Girlandy) či poněkud šílenými, 

vojenskou šikanou zavánějícími jmény 

(Jindřichova tramvaj, Manévry, Komando). Na trati jsme se shodli, že ty, dle označení, nejromantičtější 

překážky, jsou důmyslnými mučidly (zejména ona zmiňovaná Kočička spálila kůži nejedné mladé dámě i 

pánovi!). Tempo se zvolnilo, každý sám za sebe vymýšlel způsob, jak zdolat lanové nástrahy. Mnozí 

jsme preferovali silový přístup, než nám došlo, že tou pravou taktikou je mrštnost a jistota. Těmi 

vynikaly zejména dívky, které se na některých překážkách pohybovaly s elegancí Tolkienových lesních 

elfek. Každý alespoň na okamžik bojoval se strachem, a když už toho napětí bylo příliš, každý jej 

ventiloval po svém – smíchem, polohlasnými nadávkami, či prostým klábosením na stromových 

odpočívadlech. Všichni jsme si alespoň jednou na odpočívací plošince objali smrk v bláhové naději, že 
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nám dodá ztracenou sílu nebo že nás jinak uklidní. Když došlo na potíže, nebo když většině 

provazolezců ke konci dráhy ubývaly síly, vždy někdo přispěl radou či podal pomocnou ruku (a to 

doslova!). Po překonání několika prvních překážek jsme si všichni uvědomili, že se tady nehraje 

o prvenství, ale o výdrž, důvtip a vytrvalost. 

Všechny „pozemské starosti“ musely 

ustoupit před soustředěností na každý 

pohyb. Kamarádství se tady objevilo ve své 

pravé podobě a týmový duch rozhodně 

nebyl prázdným pojmem. Mezi studenty to 

prostě fungovalo skvěle, nechybělo ani 

povzbuzování nebo potlesk! Když jsme se 

po necelých třech hodinách všichni ve 

zdraví sešli na pevné zemi, bylo vidět, že 

jsme utahaní, spokojení sami se sebou; 

troufnu si napsat, že jsem v očích svých 

druháků zahlédnul štěstí. Stali jsme se 

komunitou, která prožila společný, pro 

člověka zvenčí, těžko přenosný zážitek, na něhož se jen tak nezapomíná. Jsem rád, že jsem součástí 

toho společenství. 

Mgr. Pavel Studený 
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TŘETÍ  ROČNÍK  
ODBORNÉ KU RZ Y 3.  ROČ NÍKŮ OBORU AGROP ODNIKÁ NÍ  

Směr chov koní a jezdectví 

Ve dnech 17. až 21. května 2010 se uskutečnil odborný kurz pro třetí ročníky oboru Agropodnikání. 

V předchozích letech měly skupiny se zaměřením na chov koní a jezdectví zastoupení z řad děvčat 

i chlapců. Ten letošní byl z tohoto pohledu výjimečný, protože v něm byly pouze samé studentky. 

Úvodní den kurzu zahájila Ing. J. Bartošová – Víchová, Ph.D. z VÚŽV Uhříněvsi přednáškou o etologii 

koní a jejím využitím v chovech. Protože většina vědeckých prací, které se věnují této problematice, 

pochází ze zahraničí, nejsou její výsledky  naší „koňařské“ veřejnosti příliš známé. V současné době 

velmi populární přirozená komunikace s koněm má čím dál více příznivců. Využít znalostí chování koní 

lze nejen při ošetřování a výcviku koní, ale i při projektování staveb a zařízení pro koně a mnoha dalších 

oblastech. Znalost chování koní a jeho příčin může významně zvýšit i bezpečnost při práci s nimi 

a zabránit i skrytému týrání koní. Proto by se každý chovatel, majitel, jezdec i milovník koní měl 

seznámit se základními projevy chování koní, welfare apod. Přednáška byla jako obvykle velice rozsáhlá 

a nesmírně zajímavá, doprovázena velmi vtipně provedenou poutavou počítačovou prezentací. 

V úterý studentky absolvovaly již tradiční odbornou exkurzí do Pardubic a nejbližšího okolí. 

V dopoledních hodinách si mohly projít pardubické dostihové závodiště. Za doprovodu a odborného 

výkladu paní Magdy Hromádkové si prohlédly stáje, tribuny, některé skoky pro soutěže všestrannosti 

a především dostihovou dráhu, včetně nejslavnější překážky Velké Pardubické velký Taxisův příkop. 

Následoval přesun autobusem do centra Pardubic, kde sídlí oddíl městské jízdní policie. Příslušníci 

tohoto oddílu předvedli nejprve úžasnou ukázku speciálního výcviku kladrubských koní a pak nás 

provedli stájemi. Ve stejném areálu je i pardubická veterinární klinika, kde studentky viděly operační sál 

a biochemické laboratoře. Na závěr byla připravena návštěva Equinního reprodukčního centra (ERC) 

v Mněticích, které se neustále rozrůstá a modernizuje. Děvčata se zde seznámila se 

základními biotechnologickými metodami používanými při reprodukci koní, např. s inseminací 

čerstvým, resp. zchlazeným a také mraženým spermatem, dále pak s možnostmi embryotransferu 

u koní. Byli zde také k vidění hřebci využívaní k inseminaci, klisny s hříbaty – potomky těchto hřebců, 

ale také mladí koně ve výcviku. Určitě všechny zaujala moderní a prakticky řešená víceúčelová hala, ve 

které je umístěna jízdárna, ovál na pohybování koní ve volnosti, kolotoč a velký počet boxů pro ustájení 

koní. 

Dlouholetá spolupráce s Ing. D. Havlíčkovou  konzultantkou Zemědělských služeb Běstovice nás 

přivedla na myšlenku, obohatit letošní kurz novým tématem zabývajícím se problematikou výživy 

a krmení koní. Ing. Havlíčková studentkám představila společnost ZeS Běstovice a.s., která je dnes 

v majetku holandské firmy De Heus International. Svoji přednášku začala velice poutavou prezentací 

zaměřenou na konkrétní specifika trávícího traktu koní a hlavními rozdíly v trávení především ve vztahu 

ke skotu. Následně pak hovořila o prevenci kolikových onemocnění a metabolických poruch 

vyskytujících se u koní. Druhá část přednášky byla věnována praktické ukázce krmiv. Studentky si mohly 

prohlédnout vzorky nejrozmanitějších surovin používaných při výrobě krmných směsí, dále i vzorky 

hotových krmiv v různých úpravách. 

Středeční odpoledne bylo věnováno westernovému ježdění. V jezdecké hale školy studentky zhlédly 

ukázku paní Kněžourové z Ostrova, která se zde představila se svým plemenným hřebcem Bne Cool 
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Junior plemene Quarter-horse. Vysvětlila studentkám hlavní rozdíly mezi anglickým a westernovým 

stylem ježdění, charakterizovala westernové soutěže a předvedla některé základní cviky z těchto 

soutěží. 

Jako již tradičně na odborném kurzu nesměla chybět dvojice pánů: Kysilka – MVDr. Hyksa. Společně tu 

takto byli již popáté. Pan Kysilka se svými praktikanty ze SOU Jaroměř velice osobitým způsobem 

vysvětlil jedné skupině studentek význam podkovářství a péče o kopyto, základní způsoby podkování 

koní i moderní trendy tohoto oboru. Studentky měly možnost vidět velké množství různých druhů 

podkov používaných dnes i v minulosti (kovové, plastové, pro dostihové, sportovní a tažné koně, pro 

klusáky, podkovy pro ortopedické účely), samozřejmě i další pomůcky potřebné při práci podkováře. 

Výklad byl průběžně doprovázen praktickou ukázkou korektury kopyt, podkováním sportovních koní 

a ortopedickým podkováním. Souběžně probíhalo druhé téma zabývající se problematikou zdraví, 

poskytováním první pomoci a prevencí v chovech koní s panem doktorem Hyksou. Odpoledne se obě 

skupiny vyměnily. Ve spolupráci pana doktora a pana podkováře byli na závěr dne vyšetřeni někteří 

koně potýkající se s problémy pohybového aparátu. Na základě výsledků použitých vyšetřovacích 

metod byly stanoveny možné příčiny vzniku onemocnění a vhodný způsob následné terapie.  

Letošní odborný kurz byl zakončen páteční přednáškou o vytrvalostním ježdění. Ing. M. Nováková 

z Hrabové na Šumperecku je dlouholetou rozhodčí jezdeckých závodů. Již několikrát jsme se s ní mohli 

setkat i při rozhodování Hobby závodů v Lanškrouně. V posledních letech se však převážně věnuje 

soutěžím endurance. Studentky seznámila s historií vzniku této jezdecké disciplíny, stručně jim 

objasnila pravidla vytrvalostních soutěží. Dále se pak věnovala kritériím pro výběr vhodného koně pro 

tyto soutěže. 

Náplň odborného kurzu vyvolala mezi studentkami velice pozitivní ohlas, především praktické ukázky 

byly hodnoceny velice kladně. A díky pozvaným špičkovým odborníkům přinesl kurz našim studenkám 

mnoho v praxi použitelných poznatků a zároveň tak přispěl ke zvýšení jejich odbornosti. 

Ing. Darie Kotyzová 

 

Směr – zemědělský provoz 

Součástí učebních osnov pro 3. ročníky je tzv. odborný kurz, který letos proběhl ve dnech od 17. do 21. 

května. Studenti mají možnost získat nové poznatky od externích odborníků nebo 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 tak bylo možné navštívit řadu různých podnikatelských subjektů souvisejících se zemědělstvím. 

Pondělní den byl zasvěcen problematice výživy skotu, kdy pod vedením Ing. K. Kleinera z firmy Fides 

Agro proběhla přednáška a celkem i žvavá diskuze na dané téma. 

Úterý a středa patřily odborným exkurzím, studenti vyrazili s Ing. J. Račanským po okolních 

zemědělských farmách, prohlédli si mlékárnu v Chocni a místa s prodejem zemědělské techniky. 

Čtvrtek ráno začal exkurzí do VAÚ v Žichlínku. V další části studenti tak trošku předběhli čas, neboť 

absolvovali přednášku MVDr. Vindušky ze ZOD Žichlínek věnovanou chovu prasat, který se v rámci 

výuky probírá až ve čtvrtém ročníku.  
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Součástí tohoto odborného kurzu se stal embryotransfer u dojnic. Letos přišla malá změna - tuto 

metodu prováděl náš nový pan ředitel Ing. D. Hruška. Všechny nás překvapil velký zájem studentů, 

zejména o možnost si vyzkoušet rektální vyšetření dojnice. 

Odborný kurz byl ukončen prohlídkou ZOD Žichlínek. Studenti si pod dozorem Ing. R. Rabase prohlédli 

celý areál ZOD včetně sušičky obilí v Damníkově. 

Studentské ohlasy na průběh kurzu byly jako každým rokem kladné; velkým přínosem je určitě možnost 

porovnání různých technologií využívaných v chovech zvířat a získání nových poznatků. 

Na závěr bych ráda poděkovala všem, kteří se na kurzu podíleli, zejména externím odborníkům 

a zemědělcům, kteří nám dovolili prohlédnout si jejich hospodářství. 

Ing. Miluše Klížová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ač to není moc poznat, opět naši studenti při prohlídce choceňské mlékárny
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NÁVŠTĚVA  VAZE BNÍ  VĚZ N ICE  V  HRAD CI  KRÁ LOVÉ  

V rámci výuky práva navštívili žáci 3. ročníku oboru Podnikání a služby vazební věznici v Hradci Králové. 

Tato mimoškolní výuka odvětví trestního práva se stala na naší škole již tradicí. Už samo umístění 

věznice jako součásti zadního traktu budovy krajského soudu působí symbolicky a budí respekt. Ještě 

působivější jsou pak eskorty zadržených, přísně střežených po zuby ozbrojenou ochrankou, které 

směřují ve vězeňských autobusech do věznic pro výkon trestu.  

Studenti byli vpuštěni do věznice po pěti lidech, odevzdali občanský průkaz, prošli důkladnou osobní 

prohlídkou včetně zavazadel a mobily, klíče a flash disky jim byly odebrány a uloženy v trezorech na 

vrátnici. Poté jsme mohli přes několikery zamčené dveře vstoupit do prostor věznice. 

Po celou návštěvu jsme byli provázeni zástupcem ředitele panem Loudou, který nás nejdříve obecně 

seznámil se situací v našem státě, s úrovní zločinnosti a se systémem vězeňství u nás i ve světě. 

Dozvěděli jsme se také podrobnosti o příjmovém režimu zadrženého, pobytu ve vazební věznici a ve 

věznici pro výkon trestu, Byly nám také podány informace o  profilu nejčastěji zadržovaných občanů. 

Téměř hodinový výklad byl velice poutavý a obzvlášť zajímavý právě pro mladé lidi. Po výkladu 

následovala prohlídka vnitřních ochozů věznice, vycházkových prostor a cely, momentálně prázdné. 

Celá návštěva byla velmi působivým zážitkem a ve všech zúčastněných zanechala silný dojem. 

Ing. Hana Procházková 
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ŽÁCI  TŘÍD Y  3.A,  SMĚ RU ZEMĚDĚ LSKÝ  PRO V OZ A AGROTU RIST IKA ,  

pod vedením učitele Račanského cestovali ve dnech 18. až 21. května 2010 v rámci odborné praxe po 

zemědělských podnicích našeho okresu. 

Úterý 18. 5. 2010 – 8:45 Klas Nekoř, prodejní středisko Šedivec 

Vedoucí střediska Prodej zemědělské techniky pan Jan Kosek nás přijal v zasedací místnosti a krátce nás 

seznámil s obchodní a servisní náplní prodejního střediska, v počítačové prezentaci nám představil 

partnerské dodavatele zemědělské techniky a hlavně nám přiblížil kompletní výrobní sortiment firmy 

Claas, s kterou jejich středisko udržuje dobré vztahy ještě z doby totality. Na dílně nám potom předvedl 

nový traktor Axion 820 a mlátičku Lexion 580 včetně žacího stolu. 

Úterý 18. 5. 2010 – 10:30 Marek zemědělská technika, Žamberk-Helvíkovice 

Spolumajitel firmy pan Jiří Marek nám hned po příjezdu nabídl možnost projížďky s malým traktorem 

John Deere, který je konstruován hlavně pro komunální použití a jehož ovládání se vymyká běžným 

zvyklostem. Po prohlídce celého prodejního a servisního areálu pak s námi pan Marek diskutoval v 

nádherně zrekonstruované společenské místnosti o kvalitách zelenožluté zemědělské techniky se 

značkou jelena. 

Při přejezdu do Bystřece jsme se zastavili v Jablonném nad Orlicí, kde jsme se v restauraci Na Mýtnici 

chutně najedli. Při placení jsme se ani nelekli, když nám zábavný číšník spočítal útratu. 

Úterý 18. 5. 2010 – 13:00 Zemědělská akciová společnost Bystřec 

Pan Milan Vaníček, ředitel Zemědělské akciové společnosti Bystřec, nás po krátkém představení jejich 

podniku provedl celým střediskem; dílnami, posklizňovými linkami na obilí a brambory, teletníkem a 

produkční stájí s dojírnou. Všude jsme obdivovali perfektní pořádek a vynikající organizaci práce. Ani 

nás tak nepřekvapila čistota dojnic jako počet evidovaných zánětů mléčné žlázy u 4 dojnic z celkového 

počtu 360 dojených krav. Prý to je způsobené horším krmením, ještě před měsícem neměli zánět 

žádný. 

Úterý 18. 5. 2010 – 14:30 Farma Rous, Bystřec 

Pan Rudolf Rous se synem nedávno postavili 

malou produkční stáj s dojírnou. Ve stavbě 

využili nejmodernější poznatky, které 

vyhovují současným nárokům na welfare 

a produktivitu práce, ale při absenci zásad 

základní hygieny výroby mléka asi 

nedokážou zužitkovat přednosti stáje. 

Úterý 18. 5. 2010 – 15:30 Farma Vaníček, 

Bystřec 

Pan Pavel Vaníček a jeho otec Jaroslav se 

nás ochotně ujali, seznámili nás se svými 

nelehkými začátky i se smělými plány do 
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budoucnosti. I když foukal silný studený vítr a blížilo se semifinálové utkání našich hokejistů s Kanadou, 

museli jsme do všech podrobností poznat celoroční chod jejich farmy. Proto jsme se do Lanškrouna 

vrátili až v 16.30. 

Středa 19. 5. 2010 – 8:30 Choceňská mlékárna 

Pan Ing. Petr Marek nás po přivítání zevrubně seznámil s problematikou českého i evropského 

mlékárenství a s cenovou politikou mléčných produktů 

v obchodních řetězcích. Po krátkém vysvětlení 

technologie výroby tvarohů, jogurtů a pomazánkového 

másla nás technický manažer provedl celou mlékárnou. 

Kontroly našich zdravotních průkazů, hygienické školení, 

odložení svrchního oblečení, následná hygienická očista 

a ustrojení do ochranných prostředků nám připomněly 

americké thrillery s hrdiny vstupujícími do biologické 

laboratoře. Odměnou nám byla kompletní prohlídka 

technologie výroby známých a žádaných produktů 

choceňské mlékárny. 

Středa 19. 5. 2010 – 10:45 Zemědělská společnost 

Ostřetín 

Při vjezdu do rozsáhlého střediska zemědělské 

společnosti jsme chvíli bloudili, než jsme se setkali 

s ředitelem panem Kaplanem a zootechniky Ing. Zoubkem 

a Ing. Říhou. Protože zemědělská společnost leží mimo 

náš okres a protože jsme ji znali jen z doslechu, nechápali jsme zpočátku, proč nás pan ředitel provází 

staršími běžně zrekonstruovanými provozy. Až po příchodu do novějších produkčních stájí, kde chovají 

stádo holštýnských dojnic tzv. rodinným 

způsobem, jsme pochopili, že dobrá 

chovatelská práce vychází z individuální 

péče o matky telat a vrcholí šlechtitelskými 

úspěchy u dojnice Zuzany. Pohádkově 

vysoké užitkovosti jsme ani nechtěli věřit. 

Při průchodu rozsáhlým areálem jsme se 

setkávali se stroji, které jsme ještě nikde 

jinde neviděli. Na samém konci areálu nám 

pan ředitel ukázal novou bioplynovou 

stanici, která je technicky perfektně 

propracována a bez ohledu na roční 

období dodává do naší rozvodné sítě 850 kW elektrické energie každou hodinu. 

Před odjezdem do Dobříkova jsme se rychle a dobře najedli v ostřetínském motorestu. Ovšem při 

placení jsme dost provětrali naše peněženky. 
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Středa 19. 5. 2010 – 13:30 Farma Houdek, Dobříkov 

Farmu vlastní a provozují mladí manželé Houdkovi, kteří velmi dobře znají své stádo asi šedesáti dojnic, 

u kterého z původního jerseyského plemene přechází na červenostrakatý skot. Původní tandemovou 

dojírnu nahradili robotem Lelly Astronaut; perfektně ke spokojenosti dojnic využívají jeho přednosti 

a umí vysvětlit jeho činnost i obyčejnému laikovi. 

Středa 19. 5. 2010 – 15:00 Farma Staněk, Svatý Jiří 

Pan Staněk se nám na své farmě se svým synem Matějem po příjezdu ihned věnoval. Syn Matěj provedl 

chlapce po celé farmě a zaměřil se s nimi na mechanizaci a pan Staněk seznámil děvčata s průběhem 

krmení, dojení a nadcházejícího senážování. Exkurze ke Staňkovým je vždy přínosná; z mnoha úhlů 

pohledu se zde seznámíme s prací soukromého farmáře a vždy se poučíme o stále nových metodách. 

Pan Staněk je první farmář v našem okrese, který instaloval a úspěšně provozuje mléčné automaty na 

syrové mléko. 

Ing. Jan Račanský 
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Odborné exkurze třídy 3. B 

 

V rámci mezinárodní spolupráce naši školu v letošním školním roce navštívili studenti a jejich učitelé 

z Islandu. Studentky 3. B mohly doprovázet tuto skupinu při poznávacím výletu konaném dne 22. 10. 

2009. Na programu byla především návštěva historických památek v Kutné Hoře a jejím okolím. 

Studenti si nejprve mohli prohlédnout hřbitovní kostel Všech svatých s kostnicí a klášterní kostel – 

katedrálu Nanebevzetí Panny Marie v Sedleci. Další zastávkou byla Kutná Hora, kde jsme nejprve 

prohlédli expozici Českého muzea stříbra. Zde byla velkou atrakcí prohlídka stříbrných dolů, kterou 

všichni návštěvníci musí absolvovat v bílém plášti s ochrannou helmou na hlavě a se svítilnou v ruce. 

V odpoledních hodinách nás ještě čekala návštěva Velechrámu Sv. Panny Barbory.  

Dne 21. 6. 2010 navštívily studentky 3. B hřebčín Karlen v Dlouhé Třebové, který založili manželé Lenka 

a Radek Kašparovi v roce 2005. Toto chovatelské zařízení se specializuje především na chov velšských 

pony a také na chov českého teplokrevníka. Dalšími nabízenými službami jsou výcvik koní, náprava 

problémových koní, poradenství při výběru a koupi koně, připouštění plemennými hřebci, kurzy jízdy 

na koni pro začátečníky i pokročilé, ustájení koní, pronájem přepravníku na převoz koní a příležitostně i 

vyjížďky v kočáře a v saních. Paní Kašparová studentkám představila všechny koně, kteří jsou u nich 

ustájeni. Rozhodně je nejvíce zaujali dva plemenní hřebci plemene velšský pony - Apollon Cedrik 

a Moorkieker Gawain, dále pak klisny Apollon Celebration a Moorkieker Harebell s letošními hříbátky 

Karlen Flower a Karlen Frederik. Tito koně získali mnohá ocenění (včetně titulů šampiónů ve svých 

kategoriích) na Mezinárodním šampionátu Welsh pony & Cob 2010 konaném letos v červnu 

v Pardubicích. Podrobné informace lze najít na webových stránkách (www.hrebcinkarlen.cz). 

Ing. Darie Kotyzová 

 

 

http://www.hrebcinkarlen.cz/cedrik.htm
http://www.hrebcinkarlen.cz/gawain.htm
http://www.hrebcinkarlen.cz/
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ČTV RTÝ ROČ NÍK  

Třída 4.A 

Letošní rok splnil očekávání, byl náročný a tím pádem čas opravdu utíkal kosmickou rychlostí. V září 

jsme se konečně dozvěděli, že státní maturity se k velké radosti studentů odkládají. Plánovali jsme 

exkurzi, cílem se stal Moravský kras, VFÚ v Brně a poznávání Lednicko-Valtického areálu na jižní 

Moravě. Ihned po návratu jsme se navzájem ostužkovali na vydařeném večírku, čímž se moje dětičky 

pasovaly na opravdové maturanty. V listopadu jsme se zúčastnili odborného semináře pořádaného 

VÚCHS v Rapotíně na téma Zootechnické aspekty v chovu masného skotu. 

Díky vánočnímu hodování jsme doplnili energii a vrhli se na úspěšné absolvování prvního pololetí 

a přípravu maturitního plesu. Obdivovala jsem, s jakou vervou se do toho všichni pustili. Nakonec jsme 

se 12. 2. 2010 všichni načančaní k nepoznání sešli na nazdobeném sále v Žichlínku, kde za hojné účasti 

rodičů, učitelů a kamarádů proběhlo šerpování, vyhlášení krále a královny plesu a bohatý doprovodný 

program. 

V nabitém programu jsme ještě koncem března stihli rozšířit zemědělské obzory na mezinárodní 

výstavě Techagro v Brně. 

Následoval tvrdý návrat do reality, 6. dubna byla písemná část maturitní zkoušky z češtiny, uzavření 

klasifikace, vyplňování přihlášek k dalšímu studiu, chystání se na maturitu.  

14. května jsem naposledy stála před mojí třídou s vysvědčením v ruce. Před tím samozřejmě se 

studenti vyřádili při posledním zvonění, zejména kluci byli k nepoznání a díky jim jsem měla 

několikaminutový záchvat smíchu. 

V týdnu od 24. do 25. května jsme se všichni více či méně potili při zkouškách z dospělosti. Nervozita se 

určitě podepsala na některých výkonech, na druhé straně, někteří naopak byli tak dobře připravení, že 

zkušební komisi docházely otázky. Ne všichni maturitu zvládli, ale v podzimním termínu to určitě 

dopadne dobře. 

Poslední, nejslavnostnější a pro mnohé i velmi smutný okamžik bylo předávání maturitních vysvědčení 

na zámku v Lanškrouně. Datum 1. června 2010, na který připadá Den dětí, jakoby symbolicky se 

z „mých“ dětí stali dospěláci. Dojetí bylo velké, přeci jen čtyři roky jsou dlouhá doba, vzájemně jsme se 

poznali a teď zbyly jen vzpomínky. Podle slov většiny učitelů se nebude stýskat jen mně. A máme 

k tomu důvod. Zde použiji část rozlučkového projevu mojí třídy, který vytvořila Míša Dvořáková: 

„…Myslím,že jsme se vám dostatečně vryli do paměti a někteří snad možná i víc, než byste vůbec 

chtěli. 

Věříme,že budete ještě dlouho vzpomínat:  

- na Mirečka, který musí mít vždy poslední slovo a vždy si všimne sladěného oblečení,hlavně u paní 

učitelky Kotyzové 

- na Pavla, který jako galantní mladý muž otevře včas dveře,hlasitě pozdraví a začíná výuku výrokem: 

“ Jak se máte paní učitelko?“ 

- na Hanču, která vždy překvapí svým mistrným pádem 

- na Peťku a její někdy i celočtyřicetipěti minutové záchvaty smíchu 

- na Matěje a jeho No ježíš 

- na Vaška a jeho vtipy, které jsme snad nikdy nepochopili 
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- na Honzíka, který je vždy připraven a můžeme se na něj spolehnout 

- na Michala a jeho ochotu pomoci, když už to organizačně nezvládáme 

- na našeho reprezentanta v jezdeckém sportu Ondru 

- na našeho nového Ondru, který je pro každou srandu 

- na Silvinku, bez které by nebylo vůbec nic, protože organizace je její silná stránka 

- na Káťu a její nadprůměrné opisování 

- na Andrejčino papání 

- na Anetku, bez které by to nešlo, prostě holka do nepohody 

- na naši flegmatickou Monču, o které občas neví ani učitelé, jak je potichu 

- na malou Markétku 

- na Žandu a její zaječí nohu 

- na Janču, která se snaží dosáhnout svého cíle 

- na Didinu a její lásku k motorům 

- na Báru a její Hungala Bungala 

- na Alenu, která se na koni udrží v jakékoli situaci 

- na Ivu, která se dokáže naučit i o přestávce 

- na Adél a její Volvo 

- na Míšu a její úrazy…“ 

 

Před mými nyní už absolventy je celý život, přeji jim, aby ho prožili podle jejich snů a představ. 

Zůstanou mojí první třídou na delší dobu, protože mojí blízkou budoucností je hora plínek 

a miminkovské žvatlání. 

Ing. Miluše Klížová 

Poslední společné focení po předávání maturitních vysvědčení 
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Naše „pejskové“ maturitní tablo 
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Ohlédnutí za třídou 4. B  

Rok se s rokem sešel a nezbývá mi než jej zrekapitulovat z pozice „třídní maminy.“ Tento školní rok byl 

pro naši třídu velice hektický.  

Už v říjnu děvčata zorganizovala stužkovací večírek, který se jim velice vydařil. Hned poté jsme spolu se 

4. A vyjeli na dvoudenní exkurzi po moravských luzích a hájích (o té blíže v jiném článku), kterou jsme si 

všichni užili a vychutnali. 

Čas přímo letěl, první pololetí bylo za námi a my se musely soustředit na přípravu maturitního plesu. 

Ten proběhl 5. 2. 2010 v Žichlínku a nutno říct, že ohlas měl veliký. 

Potom už to šlo jako na drátku: duben a maturitní písemky z češtiny, květen a uzavírání klasifikace 

a k tomu veliké překvapení. Holky mi udělaly velikou radost, protože všechny, kromě jedné, dostaly 

šanci složit maturitu v prvním termínu. 

Maturitní týden byl pro nás všechny velmi náročný, ale vyvíjel se celkem slibně. Konec byl ještě hezčí, 

neboť všechna moje děvčata odmaturovala a některé dokonce s vyznamenáním! Musím říct, že bylo 

krásné a dojemné sejít se na zámku a vidět, jak děvčata vyspěla a kterak se z nich staly naprosto 

normální, rozumné a fungující bytosti. 

Tehdy jsem si uvědomila, že mi budou moc chybět a že všechno špatné je už dávno zapomenuto. Teď 

už jen budu doufat, že budou se ctí pokračovat na dalších školách, nebo se uplatní na trhu práce.  

Mgr. Martina Dolečková 
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Společná exkurze 4.A a 4.B  

Dne 21. října 2009 jsme v časných ranních hodinách vyrazili směrem k Moravskému krasu. Díky 

problémům na cestě se nám nepodařilo dorazit včas, proto třídní učitelky musely svést stresující boj 

s paní pokladní a frontou důchodců. Vše jsme nakonec zvládli a mohli si tak prohlédnout krásy 

podzemních jeskyní a užít si romantickou plavbu na lodičkách. Nezapomenutelným zážitkem byla 

japonská výprava s rouškami, na kterou se chystali někteří studenti 4. A naprskat bacily, a také „kvalita“ 

místních toalet.  

Naší další zastávkou byla veterinární a farmaceutická univerzita. Tam jsme si pod vedením čerstvých 

absolventek prohlédli kliniku velkých zvířat; studenti se poptali na to, co je třeba zvládnout před tím, 

než si před jméno mohou napsat titul MVDr. 

Čas kvapil a my se tedy přesunuli k brněnskému výstavišti, kde právě probíhala přehlídka možností 

dalšího vzdělávání Gaudeamus. Kuriozitou bylo auto vyrobené studenty strojní fakulty a nemálo stánků 

lákajících ke studiu v Číně. 

Zbyl čas také na nákupy a odpočinek. Třešničkou na dortu se stala večerní degustace vín a bohatá 

hostina v Pasohlávkách. Zejména chlapci zjistili, že víno se nedá pít jako limonáda a způsobuje občasné 

motorické potíže. Celkový dojem kazila pouze příšerná zima na pokojích. 

Druhý den po rozmrazení našich těl a po dobré snídani jsme zamířili do Valtic do místního 

zemědělského muzea. Popravdě řečeno, expozice nejvíce zaujala nás, učitelky. S radostí jsme se vrátily 

do dětských let, nadšeně jsme stavěly traktor z obrovských kostek a vzájemně se testovaly z poznávání 

rozličných zvířat a hub. 

Poslední zastávkou byl úchvatný areál zámku Lednice. Zhlédli jsme rekonstruovaný objekt a také 

rozlehlé zahrady. 

Cestu domů většina z nás prospala, neboť program byl opravdu vyčerpávající. Podle nás se exkurze 

opravdu vydařila. Nemusely jsme řešit žádné prohřešky studentů, spíše jsme byly mile překvapené, jak 

zodpovědně se chovali, i když druhý den byl pro mnohé z nich náročnější. 

Ing. Miluše Klížová a Mgr. Martina Dolečková 
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Třída 4.C objevovala krásy Moravy 

(21. – 23. 9. 2009) 

Jednou z posledních velkých akcí třídy 4.C bylo objevování krás Moravy nejenom turisticky ale i po 

vodě. Proto jsme všichni plni očekávání po prohlídce výroby Müsli tyčinek Fitfruit v Klopině nasedli do 

raftů a pustili se prozkoumávat přírodní krásy 

řeky Moravy. Někteří byli dokonce poprvé na 

vodě, a tak byli pasováni instruktory do stavu 

vodáckého. I přes malý stav vody v řece skoro 

nikdo nezůstal suchý. Náladu nám to však 

nezkazilo a plni nových dojmů jsme se těšili, co 

přinesou další dva dny. 

Noc jsme strávili v obci Rejvíz v Hrubém Jeseníku 

a hned ráno jsme vyrazili obdivovat místní 

krajinu s technickými zajímavostmi. Po zhlédnutí 

názorné ukázky fungování zlatorudných mlýnů 

jsme zamířili do Zlatých Hor. Zde jsme navštívili 

regionální muzeum, které nám objasnilo 

hornictví v místní krajině a další historické i přírodní unikáty. Místní štoly s krásným kostelem Panny 

Marie Pomocné jsme poté potkávali po naší turistické cestě zpátky na Rejvíz. 

Poslední den jsme na Rejvíze zavítali k Malému mechovému jezírku, které je v naší republice výjimečné 

tím, že se k němu lze dostat pěšky. Poté jsme se autobusem přesunuli k největšímu jeskynnímu 

systému v ČR Na Pomezí, který vznikl rozpouštěním mramoru. Po projití malebného lázeňského 

městečka Jeseník, jsme navštívili zámek s krásným parkem ve Velkých Losinách. Zde všichni strnuli 

hrůzou při vyprávění paní průvodkyně o čarodějnických procesech. Po naplno prožitých třech dnech 

jsme se všichni ve zdraví ale unavení vrátili domů, přesto jsme byli všichni spokojení díky novým 

krásným dojmům a zážitkům. 

Mgr. Martina Tomková, třídní učitelka 4.C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klopina - výroba Musli 

Hrubý Jeseník - Zlatohorsko 
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Brněnské toulky 

Dne 22.10. 2009 jsme se zúčastnili výstavy Gaudeamus v Brně. Studenti tak měli možnost během 

dopoledních hodin navštívit stánky s informacemi o nabídce dalšího studia po maturitě. Získali tak 

možnost se informovat přímo u zaměstnanců vysokých škol, i když hodně informací a materiálů lze 

vyhledat v dnešní době i na internetu. V odpoledních hodinách jsme zavítali do města Brna. Zde jsme si 

prohlédli kulturní centrum s kostelem a hrobkou Kapucínů. Poté jsme navštívili kasematy na hradě 

Špilberku. Myslím si, že studenti tak získali nejen nové kulturní informace o městě Brnu, ale navíc měli 

možnost se vážně zamyslet a rozhodnout o dalším budoucím studiu. 

Mgr. Martina Tomková, Mgr. Pavel Studený 
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Rozbor hospodaření za rok 2009 

HODNOCE NÍ  Č INNOSTI  ORGANIZA CE :  

a) Výuka i provoz školy byly zajištěny bez komplikací a probíhaly nerušeně. Na škole studovalo ve 
školním roce 2009/2010 333 žáků. Z toho bylo 8 tříd čtyřletého oboru Agropodnikání, 1 třída 
dálkového studia, 3 třídy oboru Podnikání a služby, 1 třída oboru Ekonomika a podnikání a 1 třída 
oboru Veterinářství.  

b) Škola vlastní značný movitý i nemovitý majetek. Tento majetek je řádně evidován a v rámci 
finančních možností se snažíme o něj co nejlépe pečovat. Majetek školy je pojištěn proti živelným 
pohromám a krádežím v rámci pojištění majetku Pardubického kraje. Průběžně provádíme veškeré 
revize a zaměstnanci školy jsou školeni podle předpisů. Naší snahou je snižovat spotřebu energií. 
V roce 2009 byla provedena významná akce pro naši školu s názvem Realizace úspor energie – 
Střední zemědělská škola Lanškroun. Tato akce byla spolufinancována z Fondu soudružnosti EU 
(částka 8 292 042 Kč), Státního fondu životního prostředí (částka 487 767 Kč) a Pardubického kraje 
(částka 975 534 Kč). Celkové uznatelné náklady na tuto akci činí 9 755 344 Kč. Realizace akce byla 
provedena firmou Isotop s.r.o. Ústí nad Orlicí, která vyhrála výběrové řízení. Akce byla provedena 
na budovách školy, tělocvičně a jídelně. Byla vyměněna okna, dveře, zateplen plášť budov a ploché 
střechy. Budovy dostali novou fasádu, okapy a svody srážkové vody. Škola se podílela na dalších 
opravách spojených s touto akcí částkou 270 tis. Kč. Přes provedená opatření je důležité vzhledem 
k cenám energií maximálně šetřit. Nejzávažnější problém celého roku 2009 byl problém ceny 
energií na vytápění budov školy a Domova mládeže, kdy škola musela požádat Pardubický kraj 
o převod finančních prostředků ve výši 500 tis. Kč z investičního fondu do provozních prostředků. 
Nedostatek finančních prostředků na investice se projevuje již řadu let. Důvod je jediný, 
nedostatečná výše odpisů, které slouží k tvorbě investičního fondu V roce 2009 jsme získali grant 
Pardubického kraje na opravu atletických sportovišť ve výši 100 tis. Kč.  

XIV.  

Financování školy 

„Pokračujeme v modernizaci…“ 
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c) Vybavení školy učebními pomůckami je na dobré úrovni, zaostáváme ve vybavení tříd 
nejmodernější výukovou technikou, interaktivní tabule, vybavení laboratoří. V roce 2009 jsme 
pořídili první interaktivní tabuli ve výši 98 tis. Kč. Na interaktivní tabuli byly finanční prostředky 
získány z grantu, který byl zajištěn paní Mgr. Janouškovou. Z uspořených peněz za odvod na sociální 
zabezpečení se pořídily moderní výukové prostředky na výuku veterinářství i ostatních předmětů 
(3 dataprojektory, vizualizer, promítací plátno, notebook a preparáty pro laboratorní práce) 
v hodnotě 110 tis. Kč. Kapacita školy je v současné době 400 žáků.  

d) Na areál školy přímo navazuje školní hospodářství se svými provozy, což je ideální stav pro 
odbornou výuku. Spolupráce se školním hospodářstvím je na dobré úrovni, účelovost plníme podle 
skutečných nákladů. V roce 2009 byla tato činnost financována částkou 1 023 tis. Kč. Většina těchto 
prostředků byla vynaložena na chov koní. 

e) Škola je velmi aktivní i v odborné činnosti, spolupracuje se zemědělskou praxí a výzkumem. 
Pořádáme odborné semináře, školení a řešíme provozní výzkumné úkoly. Spolupracujeme 
s výzkumnými ústavy a vysokými školami, jsme cvičnou školou pro katedru pedagogiky ČZU Praha. 

f) Jako pozitivní výsledek naší práce lze hodnotit vysoké uplatnění našich absolventů v praxi. Patříme 
mezi školy s nejnižší nezaměstnaností absolventů. Naši studenti každoročně nacházejí uplatnění 
i v zahraničí.  

VYPOŘÁDÁ NÍ FINA NČNÍH O  VZ TA HU K  ROZ POČTU  ZŘIZ OVA TELE  

a) Rozpočet školy 

 Neinvestiční příspěvek na provoz školy ...................................... 25 067 tis. Kč 

 Příjmy z provozu školy…. .............................................................. 3 411 tis. Kč 

 Ostatní účelové dotace ........................................................................ 0 tis. Kč 

 Převody z fondů ............................................................................... 265 tis. Kč 

 Příjmy celkem ............................................................................. 28 743 tis. Kč 

 Náklady celkem ........................................................................... 28 743 tis. Kč 

 Hospodářský výsledek ......................................................................... 0 tis. Kč 

b) Opravy 

V roce 2009 jsme provedli opravy nemovitého majetku ve výši 139 tis. Kč, financovány pouze malé 

opravy a běžné opravy movitého majetku ve výši 234 tis. Kč.  

c) Investiční činnost 

Z celkové částky plánované na investiční činnost bylo v roce 2009 bylo použito 370 tis. Kč. Z toho práce 

spojené se zateplením školy 270 tis. Kč a na rekonstrukci atletických sektorů 100 tis. Kč. Na základě 

schválení rady PK bylo převedeno z IF 500 tis. Kč do provozních prostředků na pokrytí nákladu 

spojených s vytápěním budov.  

d) Fondy 

Fond reprodukce investičního majetku: 

 Počáteční stav .................................................................................. 193 tis. Kč 

 Tvorba z odpisů  ............................................................................... 500 tis. Kč 
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 Dotace KÚ ......................................................................................... 370 tis. Kč 

 Tvorba celkem ......................... ...………………………………………………….870 tis. Kč 

 

 Čerpání fondu: 

 Zateplení školy vícepráce ................................................................. 270 tis. Kč 

 Převod do provozních prostředků .................................................... 500 tis. Kč 

 Rekonstrukce atletických sektorů .................................................... 100 tis. Kč 

 Opravy, ostatní ................................................................................. 122 tis. Kč 

 Čerpání celkem ......................................................................... 992 tis. Kč 

 

 Konečný stav .............................................................................. 71 tis. Kč 

 

FKSP: 

 Počáteční stav  .................................................................................... 56 tis. Kč 

 Tvorba fondu .................................................................................... 285 tis. Kč 

 Čerpání ............................................................................................. 248 tis. Kč 

 Konečný stav ...................................................................................... 93 tis. Kč 

 

Prostředky fondu byly použity především na stravování zaměstnanců, zájezdy do divadla a další kulturní 

a společenské akce.  

Použití fondu bylo v souladu s vyhláškou 310/95 Sb. 

 

Fond rezervní: 

 Počáteční stav ...................................................................................... 0 tis. Kč 

 Tvorba fondu .................................................................................... 186 tis. Kč 

 Čerpání ............................................................................................. 186 tis. Kč 

 Konečný stav ........................................................................................ 0 tis. Kč 

 

e) Výnosy z prodeje a pronájmu státního majetku 

V roce 2009 nebyl prodán státní majetek. 

Výnosy z pronájmu státního majetku v roce 2009 byly 386 tis. Kč. 
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HOSPODÁ ŘSKÝ V ÝSLEDE K A JEH O POUŽITÍ  

Hospodářský výsledek za rok 2009 činil 21 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 neumožňují vytvořit plně pokrytý fond na opravy a údržby majetku. 

Hlavní činnost školy se nám podařila zajistit bez vážnějších problémů. 

DOPLŇKOVÁ Č INNOST  

Hospodářskou činnost školy vykonávají zaměstnanci školy nad rámec svých pracovních povinností. 

Dosažený hospodářský výsledek slouží ke krytí potřeb investičního a neinvestičního charakteru 

a k rozvoji hospodářské činnosti. 

Hospodářská činnost zahrnuje celkem 5 středisek: 

 - výcvik koní 

 - výuka a vzdělávání pro ostatní zájemce o obor 

 - stravování 

 - pronájem ubytovacích zařízení 

 - autoškola 

 

V roce 2009 byl výsledek hospodářské činnosti + 22 tis. Kč. Jako nejekonomičtější se jeví středisko 

vzdělávání, které mělo největší zisk. 

Vzhledem k tomu, že hospodářská činnost je zisková a provozujeme ji bez problémů již několik let, 

budeme i nadále touto formou přispívat do rozpočtu školy. 

PÉČE O SPRA V OVANÝ MAJ ETE K  

Ke dni 30.11.2009 byla provedena na SZeŠ Lanškroun fyzická inventura veškerého majetku 

a k 31.12.2009 proběhlo porovnání jednotlivých účtů organizace se zjištěnými stavy. Nákupy 

uskutečněné v prosinci 2009 byly zahrnuty do stavu účtu.  

Pro rok 2009 byl vypracován odpisový plán, kde je uveden odepisovaný majetek školy pro tento rok. 

Celková hodnota odpisů pro rok 2009 činila 500 tis. Kč. 

STA V MAJE TKU  K 31.12.2009 

Nově pořízeným učebním pomůckám a hospodářským prostředkům byla přidělena inventární čísla 

a byly zařazeny do stavu majetku školy jak účetně, tak i do evidence majetku. Jsou označeny 

inventárními čísly, zajištěny před zcizením u jednotlivých správců sbírek, kteří o ně pečují. Majetek 

školy je pojištěn před živelnými pohromami nebo zcizením v rámci Pardubického kraje. 

Učební pomůcky a hospodářské prostředky, které přestaly být vhodné pro výuku buď z důvodu 

poškození, nebo zastaralosti, byly předloženy inventarizační komisi. Zlikvidovány a odepsány v roce 

2009 Všechny zápisy o průběhu inventarizace (inventární soupisy, likvidační protokoly, odpisový plán 

atd.) jsou uloženy. 

Jaroslav Dajč 
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Třída 1.A 

třídní učitel 

Ing. Jan Račanský 

 

 

 

 

Bocková Tereza 

Bursíková Kateřina 

Červenková Hana 

Faitová Monika 

Felcman Martin 

Flídrová Monika 

Hubálková Alžběta 

Chaloupek Tomáš 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kamencová Gabriela 

Klimešová Marcela 

Klinkáčková Věra 

Koblížková Monika 

Kučerová Kristýna 

Kutnarová Lea 

Kvapilová Markéta 

Matějková Adéla 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Musilová Aneta 

Peichl Jindřich 

Ševčíková Radka 

Štefan Petr 

Šubrt Jan 

Tejklová Aneta 

Vavruša Michael 

 

 

 

 

XV.  

Studenti školy 

„Není třeba učit se více, než je nevyhnutelně nutné.“ 
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Třída 1.B 

třídní učitel 

Mgr. Pavel Dvořáček 

 

 

Bezáková Šárka 

Červená Michaela 

Hlavůňková Bára 

Holčáková Lucie 

Holubcová Kateřina 

Hýsková Michaela 

Jägerová Lucie 

Kelblová Klára 

Kocourková Eva 

Konečná Markéta 

Košťálová Nikola 

Müllerová Vendula 

Polichtová Dominika 

Rupcová Tereza 

Smejkalová Lucie 

Stružková Johana 

Suchánková Šarlota 

Ulčová klára 

Berková Alexandra  

Faltová Tereza 

Hladká Anna 

Chrastinová Nicole 

Krobotová Marta 

Mertová Nikola 

Zbořilová Markéta 

 

 

 

 

Třída 1.C 

třídní učitelka 

Věra Kovaříková 

 

 

Černohousová Tereza 

Duspivová Monika 

Eliášová Daniela 

Hejlová Anna 

Hrabáčková Gabriela 

Chlebníčková Lucie 

Junková Adéla 

Kejvalová Jana 

Košková Michaela 

Kropáčková Zuzana 

Křepelka Aleš 

Kukulová Ivana 

Lešikar Tomáš 

Melezínek Jan 

Mlatecová Kateřina 

Němec Jakub 

Pluhařová Markéta 

Prokopcová Hana 

Šolcová Michaela 

Tilmanová Monika 

Zemánek Radek 

Vodičková Monika 

Kobzová Vladimíra 

Hozáková Constanze 

 

 

 

 

 

Třída 1.V 

třídní učitel 

Mgr. František Teichmann 

 

 

Aulichová Tereza 

Bartošová Kristýna 

Bezstarostiová Martina 

Důrková Adéla 

Dvořáková Šárka 

Judová Kristýna 

Horká Romana 

Koblížková Denisa 

Kocourková Viktorie 

Koutná Denisa 

Kubíčková Hana 

Maturová Lucie 

Matušková Eva 

Mikulecká Sabina 

Nagy Filip 

Němečková Barbora 

Nosková Denisa 

Nováková Hana 

Nožková Šárka 

Petříková Barbora 

Rufferová Štěpánka 

Říhová Kateřina 

Skalová Vendula 

Sodomková Alice 

Tomišková Radka 

Ulrich Ondřej 

Venclová Alžběta 

Kubíčová Anežka 
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Třída 2.A 

třídní učitelka 

Mgr. Drahuše Tkačíková 

 

 

Benešová Kateřina 

Diblíková Andrea 

Dvořáčková Markéta 

Harenčáková Veronika 

Hrdinová Kateřina 

Hynková Markéta 

Juřinová Tereza 

Klein Jiří 

Kokeš Michal 

Kunderová Michaela 

Lešikarová Aneta 

Masárová Anna 

Matrasová Milana 

Michalcová Pavla 

Oulehla Martin 

Roček Miroslav 

Rosenbergerová Martina 

Slováková Nikola 

Šilarová Vladimíra 

Špacírová Anna 

Vinkler Milan 

Zehnálek Pavel 

Zemánková Michala 

Třída 2.B 

třídní učitelka 

Ing. Milena Bártová 

 

 

Bilíková Daniela 

Doležalová Marcela Monika 

Hradilová Zlata 

Javorová Petra 

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 

 

 

 

 

 

 

 

Třída 2.C 

třídní učitel 

Mgr. Pavel Studený 

 

 

Bašková Gabriela 

Brzková Tereza 

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 

Ryšavý Mario 

Pániková Denisa 

Pavlíková Denisa 

Piterková Aneta 

Pluskalová Klára 

Prokopová Kateřina 

Rubeš David 

Třešňáková Linda 

Vacková Anna 

Valentová Kateřina 

Vychytilová Markéta 

Zastoupil Kamil 
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Třída 3.A 

třídní učitelka 

Ing. Věra Zemanová 

 

 

Bašíková Veronika 

Benešová Lucie 

Beran Bohuslav 

Dospivová Alexandra 

Huňáčková Martina 

Indra David 

Janková Anna 

Klimešová Lenka 

Kollertová Tereza 

Konečná Andrea 

Kotyzová Magdalena 

Koubská Berenika 

Kučera Jakub 

Motlová Romana 

Mužíková Soňa 

Mykyta Yulija 

Ouřecký Miloš 

Slabý Jakub 

Škarková Veronika 

Štarmanová Lucie 

Továrek Lukáš 

Uhlíř Tibor 

Vaníčková Zuzana 

Vašíčková Olga 

Veselá Tereza 

Zajícová Alexandra 

Zámečník Lukáš 

Žmolová Kateřina 

 

Třída 3.B 

třídní učitelka 

Ing. Darie Kotyzová 

 

 

Cenková Veronika 

Franzová Tereza 

Hartmannová Kristýna 

Haškovcová Zora 

Hrstková Lucie 

Ježková Dita 

Justová Tereza 

Kavická Jaroslava 

Kloučková Andrea 

Kocourková Veronika 

Kubíková Zuzana 

Kvasničková Jana 

Lupínková Marie 

Marvalová Karolína 

Moravcová Markéta 

Němcová Vendula 

Neuwirthová Eliška 

Nováková Markéta 

Pařízková Barbora 

Piskorová Miriam 

Poulová Barbora 

Pucharová Klára 

Puskajlerová Jiřina 

Sloupská Veronika 

Velcová Nikola 

 

Třída 3.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 4.A 

třídní učitelka 

Ing. Miluše Filipčíková 

 

 

Bidmon Ondřej 

Bugárová Barbora 

Dvořáková Michaela 

Hladíková Monika 

Horká Silvie 

Hrubá Markéta 

Komínková Jana 

Kopecká Kateřina 

Kovář Jan 

Meissnerová Alena 

Mlatečková Diana 

Moravcová Petra 

Nováčková Adéla 

Redererová Hana  

Seidlman Miroslav 

Schiller Pavel 

Staněk Matěj 

Svatošová Žaneta 

Školník Michal 

Štarman Václav 

Titzová Ivana 

Tomášková Andrea 

 

 

 

Třída 4.B 

třídní učitelka 

Mgr. Martina Dolečková 

 

 

Břenková Tereza 

Buršová Kateřina 

Jindrová Petra 

Jonová Veronika 

Klárová Věra 

Krhutová Tereza 

Kubíčková Anežka 

Langmajerová Michaela 

Grulichová Adéla 

Loupancová Petra 

Lustyková Radka 

Macková Eliška 

Machová Pavla 

Maňáková Zuzana 

Matyášová Kristýna 

Pernická Tereza 

Saifrtová Martina 

Socháňová Renata 

Strejčková Markéta 

Špičáková Michaela 

Zahradníková Žaneta 

Závodníková Zuzana 

 

Třída 4.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 
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Třída 4.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 

Richterová Simona 

Rotterová Jana 

Stryja Jaromír 

Špaková Zlata 

Urbanová Iveta 

Doležalová Jana 

Jánešová Radka 
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Lanškroun – z historie města 

Město Lanškroun se nachází v podhůří Orlických hor na 

pomezí Čech a Moravy. 

Bylo založeno 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. Téhož roku, za vlády 

českého krále Václava II., přešlo město do majetku 

mocného Záviše z Falkenštejna a po jeho popravě daroval 

Václav II. město Lanškroun nově založenému 

cisterciáckému klášteru na Zbraslavi u Prahy. Od roku 

1304 byl tedy součástí Zbraslavského kláštera, později byl 

dán do vlastnictví litomyšlského panství (r. 1358). Roku 

1371 Petr Jelito založil augustiniánský klášter, který byl v období renesance přestavěn na zámek. 

Po husitských válkách přešel Lanškroun do vlastnictví Kostků z Postupic. V 16. století vládli městu 

Pernštejnové a páni z Boskovic. 

Na přelomu 17. a 18. století byla dokončena stavba knížecího pivovaru. Rozmach města podpořila 

stavba železniční přípojky Lanškroun-Rudoltice v Čechách, která byla dokončena v roce 1885. 

V roce 1871 zde byla založena státní tabáková továrna a o 13 let později začala pracovat továrna 

na výrobu papírových dutinek. V roce 1890 vznikla továrna na výrobu koberců a plyšů. Dále 

vznikají mrazírny Jana Riesse a zlatnická firma Eduarda Langera. Mezi řemesly bylo až do 

2. poloviny 19. století značně rozšířené ruční tkalcovství. 

XVI.  

Lanškroun 

„ Město Lanškroun bylo založeno asi v 2. polovině 13. století.“ 
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Roku 1874 byly založeny dvě významné německé školy: tkalcovská škola (existuje až do roku 1934) 

a gymnázium, kde se vyučuje doposud. Ve 20. letech 19. století byla zřízena česká měšťanská 

škola. 

Ve 30. letech 19. století začal ve městě pracovat okresní úřad. Po Mnichovu 1938 byl Lanškroun 

připojen k Německu. V bývalé tabákové továrně byla umístěna firma Siemens. Po roce 1945 se 

Lanškroun vyvíjel jako správní město. 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 důležitých kulturních 

institucí. 

Průmyslové podniky AVX Czech Republic, SOMA, Schott Electronic Packaging, INA, JCEE, Wendell 

a mnoho dalších firem zajišťují vysokou zaměstnanost obyvatel města i jeho okolí. Za rozvojem 

velmi dobré ekonomiky města stojí také celá řada úspěšných místních podnikatelů a manažerů. 

Současné střední školství navazuje na více než 

stoletou tradici lanškrounského gymnázia i místní 

živnostenské školy. Gymnázium Lanškroun, SOŠ 

a SOU Lanškroun i Střední zemědělská škola 

Lanškroun jsou základem pro střední všeobecné 

i odborné vzdělávání pro celé Lanškrounsko. 

Kulturní a společenský život obyvatel podporuje 

místní kulturní centrum, městské centrum, 

městská knihovna, infocentrum, kino a řada 

úspěšných tělovýchovných a zájmových 

organizací. 

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 založil 

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. 
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Před I. Newtonem se zabýval otázkami lomu a rozpadu světla. Je považován za zakladatele 

spektroskopie. V mechanice jako první zpracoval téma pružné a nepružné srážky těles 

a demonstroval je na tehdy módním kulečníku. Využil kyvadlo k měření času. 

Po J. M. Marci je pojmenován kráter na odvrácené straně Měsíce. 

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. 

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 založena dvouletá Samostatná rolnická škola dobytkářsko – pícninářská se sídlem 

v Dolním Třešňovci v bývalé rychtě (dnes jako tzv. stará budova). 

O rok později – 1947 – vznikla Hospodářská škola v Lanškrouně, jejíž vyučování probíhalo ve dvou 

vilách v Žižkově ulici, které později fungovaly jako internáty. 

24. 12. 1948 byla lidová škola zemědělská 

připojena k hospodyňské škole a k rolnické škole 

a zároveň byl pozměněn i název – na základní 

odbornou školu rolnickou.  

Od roku 1960 se škola změnila na čtyřletou 

střední zemědělskou technickou školu se 

školním statkem. V roce 1964 byla slavnostně 

otevřena nová budova školy v Dolním Třešňovci, 

v které se vyučuje dodnes. Výuka v současnosti 

probíhá také v přilehlých prostorách tzv. staré 

budovy, v budově praxe, konírnách a jízdárnách. 

Čtyřleté studium ukončené maturitou připravovalo zemědělské odborníky ve dvou oborech 

Pěstitel a Chovatel. Později jsme přešli na pružnější a více adaptabilní obor Agropodnikání. V roce 

1997 škola otevřela ještě další – ekonomický obor Podnikání a služby. Tyto dva maturitní obory 

vyučujeme i v současnosti. Od září školního roku 2009/2010 vyučujeme počínaje prvními ročníky 

podle nových školních vzdělávacích programů. Obory jsou tři - Ekonomika a podnikání, 

Agropodnikání a Veterinářství. 
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Lanškroun 
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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 

XVII.  

Resüme  

„ Im Jahre 1964 wurde festlich das neue Schulgebäude in 
Dolní Třešňovec eröffnet …“ 
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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. 

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. 
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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 Žižkova-Straße organisiert, die später als Internate wirkten. 

Am 24. 12. 1948 wurde die landwirtschaftliche Volksschule mit der Bauernschule und 

Wirtschaftsschule verbunden und gleichzeitig wurde der Name verändert – die Grundfachschule für 

Landwirtschaft. 

Seit dem Jahre 1960 wurde die Schule in die vierjährige technische landwirtschaftliche Mittelschule mit 

dem Schulhof umgewandelt. Im Jahre 1964 wurde festlich das neue Schulgebäude in Dolní Třešňovec 

eröffnet, in dem man bis heute unterrichtet. Der Unterricht verläuft in der Gegenwart auch in den 
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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  – 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 
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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. 

 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. 

 Im 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 
arbeiteten 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 
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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 

 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 

 

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. 

XVIII.  

Resumé  

„ In 1964 a new building was opened festively in Dolni 
Tresnovec …“ 
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Lanskroun was incorporated into Germany after the Munich betrayal in 1938. Siemens´ firm was 

located in the previous tobacco production factory. After 1945 Lanskroun developed as an 

administrative town. Later it was subordinated to Usti nad Orlici district. The district municipality in 

Lanskroun was restored in 1947 and existed till 1960. Then it was incorporated into Usti nad Orlici 

district again. 

 

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 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. 
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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.  

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 –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 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, 
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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 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 ran 
within the programme Youth in action. 

 Since January 2009 the project for Schools Development Interactive board and Internet – the 
modern tools of language education was running. It was ssupported by a grant from Iceland, 
Liechtenstein and Norway through the EEA Financial Mechanism and the Norwegian Financial 
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Mechanism. This project was 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 2010/2011 

 

Září 1.9. 2010 

15.9. 2010 

27.9. 2010 

Zahájení školního roku 

2. termín maturitní zkoušky 

Ředitelské volno 

Říjen 11.10. 2010 

11.10. 2010 

12.10. 2010 

12.10.2010 

13.10.2010 

25.10.2010 

26.10.2010 

27.10.2010 

29.10.2010 

Maturitní generálka (4. roč. a 5.DS) 

Ředitelské volno 

Maturitní generálka (4. roč. a 5.DS) 

Ředitelské volno 

Maturitní generálka (4. roč. a 5.DS) 

Ředitelské volno 

Ředitelské volno 

Podzimní prázdniny 

Podzimní prázdniny 

Listopad  5. - 6.11. 2010 
24.11. 2010 

26.11. 2010 

Dny otevřených dveří  
Pedagogická rada 

SRPDŠ  

Prosinec  4.12. 2010 
22.12. 2010 

23. – 31.12.2010 

Den otevřených dveří 
Ukončení kalendářního roku  

Vánoční prázdniny 

Leden  1.1. – 2.1.2011 

12.1. 2011 

22.1. 2011 

31.1. 2011 

Vánoční prázdniny 

Maturitní zkouška 

Den otevřených dveří 

Vydání pololetního vysvědčení 

Únor  4.2.2011 

13.2. - 18.2. 2011 

Pololetní prázdniny 

Sportovně výcvikový kurz – 1. ročník 

Březen  7.3. – 13.3. 2011 

16.3.2011 

23.3. 2010 

31.3.2011 

Jarní prázdniny 

Předmětové komise 

Pedagogická rada 

Den učitelů  

Duben  13.4. 2011 

15.4. 2011 

21.4. 2011 

22.4. 2011 

25.4. – 27.4.2011 

28.4. – 29.4.2011 

Pedagogická rada 

SRPŠD 

Velikonoční prázdniny 

Velikonoční prázdniny 

Praktická zkouška prfilové části maturitní zkoušky – 4.C 

Praktická zkouška prfilové části maturitní zkoušky – 5.DS 

Květen  4.5. 2011 

6.5. 2011 

7.5. 2011 
5.5.2011 

9.5. 2011 

9.5. – 13.5. 2011 

16.5. - 19.5. 2011 

 

17. - 19.5. 2011 

20.5. – 25.5.2011 

 

25.5. – 27.5.2011 

 

Klasifikační porada 4.ročníku Podnikání a sluţby  

Vydání vysvědčení 4.ročníku Podnikání a sluţby  

Jezdecké závody a 12. ročník Dne zemědělské školy 
Klasifikační porada 4.ročníků Agropodnikání 

Vydání vysvědčení 4.ročníků Agropodnikání 

Odborný kurz 3. ročníků - Agropodnikání  

Maturitní zkouška – ústní zkouška společné části a teoretická 

zkouška profilové části 4.C 

Praktická zkouška profilové části maturitní zkoušky – 4.A a 4.B 

Maturitní zkouška – ústní zkouška společné části a teoretická 

zkouška profilové části 4.A a 4.B 

Maturitní zkouška – ústní zkouška společné části a teoretická 

zkouška profilové části 4.A a 4.B 

Červen  30.5. – 7.6.2011 

 

13.6. – 17.6. 2011 

do 17.6.2011 

 

20.6.2011 

20.6. 2011 

23.6. 2011 

28.6. 2011 

30.6.2011 

Společná část maturitní zkoušky – didaktické testy a písemné 

práce -4.A, 4.B, 4.C, 5.DS 

Sportovně výcvikový kurz 3. ročníků  

Výsledky a hodnocení dílčích zkoušek společné části maturitní 

zkoušky 

Vydání maturitních vysvědčení -4.A, 4.B, 4.C, 5.DS 

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 
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