Obsah
Úvodní slovo ředitele školy...................................................................................................5
Charakteristika školy.............................................................................................................6
Obory vzdělání, další vzdělávání v rámci celoživotního učení, přijímací řízení ..................15
Výsledky vzdělávání ............................................................................................................27
Prevence sociálně patologických jevů ................................................................................34
Personální zabezpečení školy .............................................................................................36
Další vzdělávání pedagogických pracovníků .......................................................................40
Školská zařízení ...................................................................................................................45
Prezentace školy na veřejnosti ...........................................................................................49
Projekty školy financované z cizích zdrojů..........................................................................53
Účast školy v mezinárodních programech ..........................................................................55
Činnost SJK ..........................................................................................................................60
Další aktivity školy...............................................................................................................63
Financování školy................................................................................................................67
Studenti školy .....................................................................................................................70

Výroční zprávu za školní rok 2010/2011 schválila Školská rada SZeŠ Lanškroun v říjnu 2011.

Výroční zpráva SZeŠ Lanškroun za školní rok 2010/2011

I.
Úvodní slovo ředitele školy
Vážení přátelé Střední školy zemědělské
a veterinární Lanškroun,
rok se s rokem sešel a je
tu znovu čas zhodnotit
uplynulý školní rok ve
Výroční zprávě. Určitě
vám neuniklo, že už
v podobě této výroční
zprávy a koneckonců
i v úvodní větě nastala
změna. Od 1. července 2011 jsme jako škola
změnili název na Střední školu zemědělskou
a veterinární Lanškroun, zároveň zanikl školní
statek jako samostatné školské zařízení a včlenil se pod školská zařízení provozovaná SZeŠ,
jako je školní jídelna, autoškola a domov mládeže. Pokud jsem minulý školní rok charakterizoval jako rok počátku změn na SZeŠ, potom
školní rok 2010/11 je už opravdu rokem naplno probíhajících změn, ale už nyní vím, že
podobný trend školu čeká i v následujících
letech.
Počátek školního roku 2010/11 nebyl ničím
výjimečný, škola se sžívala s novými žáky a
odpočatí učitelé, starší žáci a ostatní zaměstnanci školy se vrhli do každodenní práce všedního školního dne. S vědomím toho, že již
nemůžeme otevřít první ročník oboru Ekonomika a podnikání, který vedení Pardubického
kraje považuje za neperspektivní, jsme zaměřili
úsilí školu zatraktivnit z pohledu potenciálních
žáků oborů Veterinářství a Agropodnikání. Do
školního roku 2011/12 se tak zapsalo více než
80 žáků oproti stovce odcházejících maturantů. Úbytek žáků je tak přímo úměrný počtu
žáků „zakázaného“ oboru Ekonomika a podnikání. Škole se v tomto školním roce úspěšně
podařilo „vysoutěžit“ 4 projekty podporované

Evropskými fondy (v oblasti vzdělávání)
v celkové výši přesahující 32 milionu korun
a zadat projekt pátý za 12 mil. korun, který
právě prochází hodnocením. Tyto finance
budou sloužit jednak k lepšímu vybavení školy
moderní didaktickou technikou, pořízení nových technologií pro praktickou výuku žáků,
tvorbu výukových materiálů a v neposlední
řadě k ocenění zaměstnanců podílejících se na
těchto projektech. Dále škola získala od Pardubického kraje investiční prostředky na opravu střechy staré budovy, která se realizovala
během letních prázdnin.
Již téměř tradičně se i tento školní rok rozšířila
spolupráce s některými evropskými zeměmi.
Díky realizaci mezinárodních projektů i vlastních aktivit mohli naši žáci i někteří učitelé
navštívit vybrané evropské země.
Úspěšně se podařilo zorganizovat jezdecké
závody „O hliněný pohár“ a „Den zemědělské
školy“ a stejně jako i minulý rok chci 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. Dlouhodobou strategií školy je tedy vytvoření veterinárnězemědělského vzdělávacího centra s funkčním
školským zařízením pro praktickou výuku
(školním statkem), sloužícího jak žákům školy,
tak zájemcům z řad dalšího vzdělávání odborné veřejnosti.
V této výroční zprávě se vás pokusíme seznámit s průběhem uplynulého školního roku
a přiblížit vám život naší školy, žáků, zaměstnanců a přátel SZeŠ Lanškroun.
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II.
Charakteristika školy
Střední škola zemědělská a veterinární Lanškroun vznikla v roce 1960 ze zemědělského
učiliště. SZeŠ se skládá ze čtyřech významných
celků – vlastní školy, školního statku, který
svými objekty přímo navazuje na areál školy;
nedílnou součástí je domov mládeže a jídelna.
Tato skutečnost vytváří téměř ideální podmínky pro výuku všeobecně vzdělávacích i odborných předmětů v oblasti zemědělské a veterinární 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 naší škole žáků
denního a 27 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 i vědeckovýzkumnými institucemi, ČZU Praha, MU Brno,
VFU Brno, SPU Nitra. 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.

me 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
jsme navázali kontakty s Lotyšskem.
Pro zlepšení ekonomické situace provozuje
SZeŠ Lanškroun doplňkovou činnost v následujících oblastech:
-

výcvik koní a jezdectví
výuka a vzdělávání
výzkum a vývoj
koupě zboží za účelem prodeje
plnění výrobních úkolů zemědělské prvovýroby a dodání zboží a služeb
obchodování s plemenným materiálem
zvířat
silniční motorová doprava nákladní
práce a služby zemědělské techniky
biotechnické a biotechnologické služby
v chovech skotu a koní
autoškola
pronájem ubytovacích zařízení

- stravování

Škola má bohatou mezinárodní spolupráci
a v rámci mezinárodních projektů připravuje-
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Název (Name of school, Name der Schule)
Střední zemědělská škola, Lanškroun, Dolní Třešňovec 17
Střední škola zemědělská a veterinární Lanškroun, od 1. 7. 2011

Sídlo organizace (Seat of organization, Sitzung)
563 22 Lanškroun, Dolní Třešňovec 17,
o
o
loc: 49 55’23,4”N; 16 36’43,84”E

IČO
00087670

Kontakt
web: 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

Ředitel školy (Head Teacher, Schulldirektor)
Ing. David Hruška
tel.: +420 465 322 179, e-mail: hruska@szes-la.cz

Zástupce ředitele (Vice Principal, Konrektor)
Ing. Josef Coufal
tel.: +420 465 321 098, e-mail: coufal@szes-la.cz

Vedoucí učitel praxe
Ing. Oldřich Vinduška
tel.: +420 465 321 098, e-mail: vinduska@szes-la.cz

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

Školská rada (School Council, Schulrat)
Ing. Jaromíra Tmějová, Ing. Petr Kotěra, Bc. Petra Juřinová
e-mail: tmejova@szes-la.cz

Domov mládeže (School Dormitory, Internat)
Bohdan Melnyk, vedoucí vychovatel
e-mail: melnyk@inlan.cz, dm@szes-la.cz
tel. +420 465 324 898, tel./fax:+420 465 324 597
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Spolupráce školy na regionální úrovni
Vzhledem k oborovému zaměření se snažíme
nejvíce spolupracovat se zemědělskými podniky, veterinárními lékaři, 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.
Ve školním roce 2010/11 jsme započali úzkou
spolupráci (řešení grantů z OP VK a dalších
výzkumných projektů) s Mendelovou univerzitou v Brně - Agronomickou fakultou a Veterinární a farmaceutickou univerzitou v Brně.
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 i servisními
organizacemi zemědělského prostoru.
Ing. David Hruška, ředitel školy
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POČET TŘÍD

15

POČET ŽÁKŮ

35 2

PRŮMĚRNÝ POČET ŽÁKŮ NA TŘÍDU

23, 47

PRŮMĚRNÝ POČET ŽÁKŮ NA UČITELE

10, 79

PRŮMĚRNÁ DOCHÁZKA ŽÁK Ů

87, 1 %

POČET ŽÁKŮ V OBORECH
A)

4 - LETÝ STUDIJNÍ

33 4

B)

5 - LETÝ DÁLKOVÝ

18

ŠKOLA VYUČOVALA NÁSLE DUJÍCÍ OBORY
A G R O P O D N I K Á N Í 41 - 41 -M /00 1 , D E N N Í
A G R O P O D N I K Á N Í 41 - 41 -M /01 , D E N N Í
V E T E R I N Á Ř S T V Í 4 3- 4 1- M / 01 , D E N N Í
P O D N I K Á N Í A S L U Ž B Y 6 4 -4 1 -M / 00 1 , D E N N Í A D Á L K O V É
EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ

6 3- 4 1- M / 01 , D E N N Í

POČET ŽÁKŮ, KTEŘÍ OPAKOVALI ROČNÍK

6

POČET ŽÁKŮ, KTEŘÍ PŘEDČASNĚ UKONČILI STUDIUM
POČET ŽÁKŮ, KTEŘÍ BYLI ZE STUDIA VYLOUČENI
POČET ŽÁKŮ, KTEŘÍ PŘEŠLI Z JINÝCH ŠKOL

23
1
15

Ž Á C I S 2. A 3 . S T . Z C H O V Á N Í

1,8 6 %

CELKOVÝ POČET NEOMLUV ENÝCH HODIN

76

POČET ŽÁKŮ, KTEŘÍ PŘERUŠILI STUD IUM

1
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5.

Úkoly na školní rok 2011/2012
1.

2.

3.

4.

Snažit se co nejvíce o maximální naplnění
kapacity školy a hlavně dále zastavit pokles počtu žáků, který trval od roku 2004
a to i za zhoršených podmínek, plynoucích ze změn ve středním školství Pardubického kraje, vedoucích ke snížení kapacity oboru Ekonomika a podnikání a jeho
postupnému dobíhání. To bude znamenat zákonitě nižší možnost celkově naplnit kapacitu školy (úbytek až o 120 žáků
v roce 2014/2015) v tomto oboru a to
navíc při stále klesajícím počtu žáků vycházejících ze základních škol.
Vybudovat v horizontu několika příštích
let moderně vybavené učebny odborných
předmětů a jazyků (navázat na změny započaté ve školním roce 2010/11). 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-toto bude řešeno pomocí prostředků
z ROP NUTS II SV – VZC Lanškroun
v následujících měsících), pitevny, zázemí
pro chov drobných hospodářských zvířat,
dobudování
botanické
zahrady
a odpočinkové a relaxační zóny pod jídelnou a v prostoru dvora (zadaný projekt
OP VK 1.1 v současné době ve 2. fázi
hodnocení).
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.
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 na Slovensku.

6.
7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.
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Věnovat i nadále velkou pozornost projektu státní maturita.
Zajistit ještě lepší propagaci oboru Veterinářství a Agropodnikání.
Pokračovat v pořádání výstav, Dnů otevřených dveří SZeŠ, jezdeckých závodů
a v celkové propagaci školy.
Umožnit výuku pro získání licence cvičitele, pořádat další odborné akreditované
kurzy zakončené pověřením či oprávněním dle platné legislativy ČR a EU (Inseminační a embryonální kurzy, kurzy všeobecného zemědělského vzdělání, kurzy
na ochranu rostlin při použití chemických
přípravků atp.
Pokračovat ve spolupráci s odbornou
zemědělskou praxí, pokračovat ve vzdělávání
zemědělců,
spolupracovat
s výzkumem; nadále pořádat odborné
semináře.
Přebudovat, ve spolupráci se školním
statkem, areál na farmu odpovídající modernímu pojetí hospodaření.
Zřídit specializovanou multimediální
učebnu (posluchárnu) pro pořádání odborných kurzů absolvovaných našimi žáky
i účastníky dalšího vzdělávání (je již částečně řešeno pomocí grantů z OP VK 1.3
a 3.2).
Spolupracovat s vysokými školami v ČR
a zahraničí; hlavně pak s MU a VFU v Brně
a ČZU v Praze.
Rozšířit spolupráce se sociálními partnery
školy převážně v oblasti zemědělské a veterinární praxe, biotechnologií a servisních organizací těchto oborů.
Ing. David Hruška, ředitel školy
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Výuka praktických činností v odborných předmětech v roce 2010/2011
Naši žáci ve třetích a čtvrtých ročnících absolvují praxe podle zpracovaných ročních tematických plánů, v souladu s učebními osnovami.
První až druhé 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 a 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 2010 - 2011 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) 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.
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Autoškola 2010/2011
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.
Obdobně výše uvedené platí i pro obor Veterinářství, kde probíhá ve třetím ročníku výuka
a výcvik pro získání řidičského oprávnění skupiny B.
Pro zájemce z řad žáků, kteří nemají možnost
v rámci osnov získání výše uvedených řidičských oprávnění, umožní škola za finanční
spoluúčasti absolvovat výuku a výcvik pro
skupiny A, B, T a B+E. Tato nabídka platí nejen
pro žáky naší školy, ale i pro veřejnost za plnou
úhradu, kde tyto služby zajišťujeme
v mimopracovní době v rámci hospodářské
činnosti.
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

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
Bc. 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 svolá-
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na 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. Předsedou
celoškolského výboru je pan Radek Kyselica,
otec studentky ze 2. 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 2010/2011
Ve školním roce 2010/2011 se oblast informačních a komunikačních technologií dostala
na naší škole do popředí zájmu především
v souvislosti se schválením a realizací dvou
projektů ESF v operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost („Tvorba výukových kurzů a materiálů pro zkvalitnění výuky“
a „Rozvoj nabídky dalšího vzdělávání v oblasti
zemědělství“)
Oba projekty jsou zaměřeny na modernizaci
a zkvalitnění výuky na naší škole prostřednictvím využívání e-learningových a interaktivních
nástrojů spolu s doplňkovými aktivitami, jejichž smyslem je oživení a zefektivnění výuky
a zároveň rozvoj mezipředmětových vztahů.

Z prostředků projektů byla pořízena kompletní
digitální jazyková učebna se 16 studentskými
pracovišti vybavenými osobním počítačem
a jedním učitelským pracovištěm s možností
správy a organizace pracovišť studentských.
Dále je učebna vybavena interaktivní tabulí
s dataprojektorem, vizualizérem, satelitním
přijímačem.
Interaktivními
tabulemi
s dataprojektorem a počítačem byly vybaveny
ještě další 4 učebny ve škole. Tím vzniklo prostředí vhodné pro ověření a využití učebních
materiálů vytvářených učiteli v rámci projektů
ESF.
Horší situace je ve stavu počítačů, kterými jsou
vybaveny jednotlivé kabinety – jsou vesměs
výrazně starší pěti let a vyžadují obměnu, která
se v posledních letech zpomalila vzhledem
k finančním možnostem školy. Situaci zlepšuje
vybavenost učitelů notebooky – ať už vlastními
nebo pořízenými opět z projektů ESF – pro
přípravu interaktivních a e-learningových studijních materiálů. Také vybavení jedné učebny
výpočetní techniky (využívaných v různých
předmětech) bylo modernizováno loni, druhá
učebna však takovou rekonstrukci bude vyžadovat v nejbližší době.
Nové webové stránky školy, které nahradily již
letitou prezentaci v minulém školním roce,
jsou dále rozvíjeny více pedagogy prostřednictvím redakčního systému. Součástí webu školy
je také aplikace informující rodiče o studijních
aktivitách a výsledcích jejich dětí včetně rozhraní pro komunikaci mezi školou a rodiči. Ve
stadiu tvorby a naplňování obsahu jsou dva
e-learningové portály, které budou poskytovat
vzdělávací materiál pro oba projekty ESF –
tedy jeden pro studenty školy a druhý pro
oblast vzdělávání veřejnosti (dospělých)
v oboru zemědělství.
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Česká školní inspekce
Ve dnech 21.-24. 2. 2011 proběhla na SZeŠ
inspekční činnost ČŠI ČR podle ustanovení
§174 odst. 2 písm. b) a c) zákona
č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání
(školský zákon), ve znění pozdějších předpisů,
zaměřená zejména na:
- zjišťování a hodnocení podmínek, průběhu
a výsledků vzdělávání poskytovaného Střední
zemědělskou školou, Lanškroun, Dolní Třešňovec 17 žákům se zaměřením na vzdělávací
programy a na účinnou podporu rozvoje
funkčních gramotností žáků,
- zjišťování a hodnocení naplnění školních
vzdělávacích programů a jejich souladu s právními předpisy a příslušným rámcovým vzdělávacím programem.

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. února 2009 proběhla na
školním statku inspekce v oblasti BOZ, která
měla za úkol zjistit jak školní statek a škola
zajišťuje praktickou výuku. Předmětem inspekční činnosti byla kontrola zjišťování BOZ
při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech a při poskytování školských služeb
a ochrany zdraví podle ustanovení § 29 odst.
2 zákona č.561/2004 Sb. Inspekce konstatovala, že oblasti BOZP je věnována dostatečná
pozornost.

Se závěrečným hodnocením, že škola poskytuje vzdělávání v souladu se zařazením v rejstříku
škol a školských zařízení. Je zde zajištěn rovný
přístup ke vzdělávání. Personální zabezpečení
i materiálně-technické podmínky umožňují
realizaci vzdělávacích programů. Jako rizikové
se jeví dlouhodobá velká míra nekvalifikovanosti některých odborných učitelů z hlediska
pedagogického vzdělání (polovina z nich již
v tomto školním roce zahájila studia pedagogiky, tak aby toto kritérium splňovali). Realizované projekty postupně zlepšují materiálně
technické
vybavení
školy.
Nedostatky
v proškolení na BOZP byly neprodleně odstraněny a připomínky k ŠVP a to především jejich
časovému rozvržení vzhledem k RVP, byly
odstraněny k 31.8.2011.
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. února
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III.
Obory vzdělání, další vzdělávání
v rámci celoživotního učení, přijímací řízení
Výsledky přijímacího řízení
Ve školním roce 2010/2011 se přihlásilo na
1. termín do 1. ročníku 145 uchazečů denního
studia. Přijímací zkoušky proběhly ve dvou
kolech pro denní studium a ve třech kolech
dálkového studia. Žáci byli přijímáni podle
výsledků ze základní školy a výsledků testů
z českého jazyka, matematiky a obecných
studijních předpokladů. Rozhodnutí o přijetí
jsme rozeslali v 1. termínu denního studia 72
žákům. Počet odevzdaných zápisových lístků
z obou kol přijímacích zkoušek denního studia
byl 55, tj. 31,07 %. Po dvou kolech přijímacího
řízení máme ve škole do 1. ročníku přijato 55
studentů denního studia a 27 dálkového studia, kteří odevzdali zápisový lístek.
Obor

Přihlášeno

Agropodnikání
Veterinářství
Ekonomika
podnikání
Celkem

a

Přijato a odevzdalo
zápisový lístek

76

26

101

29

30

27

207

82

Vlivem klesajícího počtu žáků na základních
školách bude stále větší problém pro školu
zajistit dostatečný počet kvalitních uchazečů
o studium. Pro příští období musíme zajistit
ještě lepší propagaci oborů Veterinářství
a Agropodnikání. V tomto školním roce jsme již
neotevřeli, díky reformě středního školství
Pardubického kraje, obor Ekonomika a podnikání. Průběh přijímacího řízení byl v souladu
s doporučením Pardubického kraje a to for-

mou společného testování žáků z českého
jazyka, matematiky a všeobecných studijních
předpokladů. I nadále musíme propagovat naši
školu a hlavně prohlubovat spolupráci se ZŠ
a zemědělskými podniky. I v roce 2011/12 opět
plánujeme spolupracovat s Agrární komorou
ČR, sezvat podnikatele v zemědělství našeho
regionu a navázat spolupráci při získávání
mladých zemědělců a veterinářů ke studiu naší
školy a zpětně napomoci jejich uplatnění
v provozu. Rádi bychom se pokusili získávat
nové žáky formou přednášek, propagací
v novinách a odborných časopisech, pořádáním dnů otevřených dveří, členstvím v SJK
a podobně bychom měli získávat nové žáky ze
základních škol v celé ČR, ale i ze zahraničí.
Ing. David Hruška, ředitel školy

Dálkové studium
Vzdělávání dospělých se uskutečňuje na naší
škole také formou dálkového studia.
V letošním školním roce ukončili pětileté studium oboru Podnikání a služby. Sešli se zde
absolventi učilišť, nedostudovaní ze středních
škol i maturanti z jiných oborů.
Od školního roku 2006/2007 absolvovali 1 080
hodin konzultací věnovaných 20 předmětům.
Po pěti letech velkého úsilí a ke konci také
přemáhání dospěli ke kýžené zkoušce –
k maturitě.
Za celou dobu studia prošlo touto třídou 37
studentů a studentek. K maturitě na jaře se
jich úspěšně dostalo 16 a všichni první státní
maturitu (společnou i profilovou) zvládli. Další
dva studenti maturovali na podzim.
Je to už druhá parta „dospěláků“, které jsem
vedla k maturitě. I mezi těmito se za těch pět
společných let vytvořily dobré vztahy, navázala
nová přátelství, udála spousta zásadních
i nepodstatných změn. Bude další parta nastupujícího dálkového studia zase o kousek lepší
než ta předešlá nebo už lepší být nemůže?
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Výuka aplikované ekonomie
Ve školním roce 2010/2011 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
se podíleli na přípravě maturitního plesu. Také v tomto školním roce byl využíván modul
pro e-learningové vzdělávání e-Ekonomie.
Ing. Věra Zemanová

Fiktivní firma
Fiktivní firma se v naší škole vyučuje od šk.
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
zřízena následující oddělení:
informační
živnostenský úřad
obchodní rejstřík
banka FIBA plnící funkci centrální
banky
- finanční úřad
- centrální dodavatel
- zdravotní pojišťovna
- správa sociálního zabezpečení
V letošním školním roce žáci pokračovali v již
zavedené činnosti papírenská výroba a prodej
papírenského zboží. Nadále pokračuje spolupráce se skutečnou firmou STEPA s. r. o. Název
firmy zůstává již třetím rokem Ko – fi – LA, s. r.
o.
-

V letošním roce jsme také úspěšně pokračovali
ve vedení účetní evidence v software Pohoda
a po celý školní rok jsme využívali jeho subsystémy pokladna, banka, fakturace a mzdy. Studenti si mohli prakticky vyzkoušet funkci účet-
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ního, 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

podnikání ve velkochovech s podniky s menším
počtem zvířat a zároveň získat zkušenosti
s různými technologiemi využívanými u hospodářských zvířat, v rostlinné výrobě i v agroturistice.
Kurz 8. dubna všichni uchazeči o získání osvědčení úspěšně ukončili závěrečnými zkouškami
a obhajobou svých podnikatelských projektů.
Ing. Jan Račanský

Kurz pro výkon obecných zemědělských činností
Na počátku letošního roku ve dnech 14. ledna
až 8. dubna zorganizovala naše škola kurz pro
výkon obecných zemědělských činností, tzv.
„kurz zemědělského minima“. Rekvalifikační
vzdělávací program kurzu schválilo Ministerstvo zemědělství ČR dne 15.10.2002 a v roce
2009 jej upravilo prováděcí směrnicí. Úspěšní
absolventi kurzu získali osvědčení, které jeho
držitele opravňuje podnikat v zemědělské
prvovýrobě a uplatňovat nároky na dotační
příjmy z fondů ZIF a PGRLF.
Přes počáteční nezájem se nakonec sešlo 12
nadšenců, kteří začínají podnikat v tomto nelehkém, ale krásném zemědělském oboru.
Zpočátku si účastníci kurzu mysleli, že jim škola
napíše papír a tím bude jejich vzdělání formálně ukončeno. Když zjistili, že svou účast stvrzují podpisem v prezenční listině a že je pro získání osvědčení nutná minimálně 75 % docházka, začali na výuku dojíždět poměrně pravidelně. Teorie i konzultace probíhaly vždy v pátek
a v sobotu v 9 hodinových blocích pravidelně
až do března, poté si účastníci kurzu doma
zpracovávali projekt své zemědělské farmy.
Teoretická část výuky byla obohacena o přednášky vedené odborníky z oborů ochrana
a výživa rostlin a čerpání dotací. Součástí kurzu
byla i exkurze po okolních zemědělských farmách, která umožnila účastníkům porovnat
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Učební plány
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 3.A,3.B,část 4.A,4.B
školní rok: 2010/2011

Denní studium absolventů základní školy
týdně hodin
ročník

33

33

1.
cel.h
od.

33

2.
z
toho
cv.

cel.h
od.

3.
z
toho
cv.

cel.h
od.

132
celkem

33
4.
z
toho
cv.

cel.h
od.

z toho
cv.

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

3
3

Občanská nauka
Zeměpis

2

Dějepis
Matematika

2
3

Fyzika
Tělesná výchova

2
2

Biologie a ekologie
Chemie

3
3

1
1

3
3

1
1

Základy mechanizace
Práce s počítačem

2

1

3
2

0,5
2

2

2

2
2

0,5
0,5

3
3

1
1

3
3

1
1

8
8

4
2

1

4

1

8
4

1

3
3

3
3

12
12

1

1

1

3
2

3

2

2

2
10

2

2
8

2

Pěstování rostlin
Chov zvířat
Ekonomika a podnikání
Motorová vozidla
Praxe
b) výběrové

3
3

2

2

6
6
5
4

4

Chov koní
Jezdectví

3

Agroturistika
Teorie jízdy

1

4

3

3

3

3
3

1
3

3
3

1
3

2

2
2

1

Účetnictví
Veterinářství

2

1
2

Volitelný předmět**
* 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 3.A,4.A

směr: zemědělský provoz, agroturistika
školní rok: 2010/2011

Denní studium absolventů základní školy
týdně hodin

30

33

33

ročník

1.

2.

3.

cel.h
od.

z
toho
cv.

cel.h
od.

z
toho
cv.

cel.h
od.

32
4.
z
toho
cv.

cel.h
od.

z
toho
cv.

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

3

3

3

3

Cizí jazyk*
Občanská nauka

3

3
1

3
1

3
1

Dějepis
Zeměpis

2
2

Matematika
Fyzika

3
2

3

2

2

Práce s počítačem
Tělesná výchova

2

Biologie a ekologie
Chemie

4
3

Motorová vozidla
Základy mechanizace

2

1

2
2

2

1
1

3
3

1
1

1

2
3

0,5

3
3

0,5
1,5

Pěstování rostlin
Chov zvířat
Ekonomika a podnikání
Praxe

2
2

2
2

2
4
4

1
2

4
4

1
2

4

1

4

1

4

b) výběrové
Agroturistika

2

Cizí jazyk II **
Stroje a zařízení

2
2
3

Ochrana rostlin
Stravovací a ubytovací sluţby

2

Ovocnářství, zelinářství….
Účetnictví

2

Veterinářství
Výběrový předmět **
* cizí jazyk - moţnost volby: anglický jazyk; německý jazyk
** psychologie; konverzace v ANJ,NEJ; seminář z biologie
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Učební plán
studijní obor 64-41-M/001 Podnikání a sluţby
Třídy: 3.C, 4.C
Denní studium absolventů základní školy

školní rok: 2010/2011

týdně hodin

33

33

33

33

132

ročník

1.

2.

3.

4.

celkem

cel.h
od.

A.Povinné vyučovací předměty
a) základní

z
toho
cv.

cel.h
od.

z
toho
cv.

cel.h
od.

z
toho
cv.

cel.h
od.

z
toho
cv.

31
3
3

28
3
3

25
3
3

115

Český jazyk a literatura
První cizí jazyk*

31
3
3

Druhý cizí jazyk **

2

2

2

2

8

Dějepis

2

1

3

Zeměpis
Občanská nauka

2
1

1

1

2
3

Matematika
Základy přírodních věd

3
2

2
2

2

3

Základy biologie a ekologie
Tělesná výchova

2
2

2

2

2

Ekonomika
Marketing a management

2

3
2

2
1

3

10
3

2

2
2

2

1
3

1

3
9

2
2

2

2
8

Právo
Účetnictví
Statistika
Pís.a elektr.komunikace

2

12
12

10
4
2
8

2

2

2

2

2

2

Informační technologie
Základy zemědělské výroby

2

2

2
2

2

2
2

2

6
4

Praxe
b) výběrové

2

2

2

2

2

2

6
17

Konverzace ve vol.jazyce
Finance a úvěr

2
2

2
2

5
1
4

8
2
2

7
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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Školní vzdělávací programy
Název školního vzdělávacího programu:
Kód a název oboru vzdělání:
Stupeň poskytovaného vzdělávání:
Délka a forma studia:

Způsob ukončení a certifikace:
Platnost vzdělávacího programu:
Předmět

Agropodnikání
41-41-M/01 Agropodnikání
střední s maturitní zkouškou
4 roky, denní studium
2 roky, zkrácené studium
5 let, dálkové studium
maturitní zkouška, vysvědčení o maturitní zkoušce
od 1. 9. 2009
Počet týdenních vyučovacích hodin
v ročníku
1.
2.
3.
4.

Celkem
hodin

A.Povinné vyučovací předměty
a)základní
Český jazyk

3

2

2

3

10

Cizí jazyk

3

3

3

3

12

1

1

1

3

Občanská nauka
Dějepis

2

Zeměpis

2

Matematika

3

Fyzika

2

Informační technologie

2
2
3

2

8

2

2

2

Tělesná výchova

2

2

2

Biologie a ekologie

3

3

Chemie

3

3

6

Základy mechanizace

2

3/2

5/4

2
6
2

8
6

Pěstování rostlin

3/2

3

5/4

11/9

Chov zvířat

3/2

3

5/4

11/9

4

4

8

Ekonomika a podnikání
Motorová vozidla
Praxe

2
4/2

2

3/4

2/3

2

4
6/4

Rozvoj venkova a agroturistika

3

3

5/5

6/7

16/19

Maturitní seminář (SIT, SEM, ZSV)

2

2

4***)

Účetnictví

2

2

Kynologie

2/0

2**)/0

b) volitelné)

Chov koní
Jezdectví

0/3

0/3

Teorie jízdy

0/1

0/1

0/2

0/2

0/4

0/3

0/3

0/12
0/2

Veterinářství
Ochrana rostlin
Obnovitelné zdroje energie

1/0
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Psychologie

2/0

2**)/0

Myslivost

2/0

2**)/0

Laboratorní kontrola

1/0

1*)/0

Řízení speciálních strojů

1/0

1*)/0

Stroje a zařízení

2/0

Celkem

31/33

32/33

2

2

2/0

33

33

2

2

129/132

B. Nepovinné vyučovací předměty 4)
Nepovinný cizí jazyk

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.
2.
3.

4.

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

PŘEHLED VYUŢITÍ TÝDNŮ V OBDOBÍ ZÁŘÍ – ČERVEN ŠKOLNÍHO ROKU
1. ročník

2. ročník

3. ročník

4. ročník

Vyučování dle rozpisu učiva

Činnost

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

1
2

2

2

3

40

40

40

37
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Název školního vzdělávacího programu:
Kód a název oboru vzdělání:
Délka studia:
Forma studia:
Stupeň vzdělání:
Platnost vzdělávacího programu:
Předmět

Ekonomika a podnikání
63-41-M/01 Ekonomika a podnikání
4 roky
denní studium
střední vzdělání s maturitní zkouškou
od 1. 9. 2009
Počet týdenních vyučovacích hodin
v ročníku

Celkem
hodin

1.

2.

3.

4.

celkem

Český jazyk

3

2

3

3

11

První cizí jazyk 1)

3

3

3

3

12

Druhý cizí jazyk 2)

3

3

2

Dějepis

2

Občanská nauka

2

1

Základy přírodních věd 3)

2

2

Matematika

2

2

2

2

8

Tělesná výchova

2

2

2

2

8

Informační technologie

2

2

2

Ekonomika *

2

2

2

3

9

Účetnictví *

2

3

2

3

10

2

2

4

2

2

6

A. Povinné vyučovací předměty
a) základní

2

Právo

3
2

Marketing a management
Písemná komunikace

2

Psychologie

2

Agroturistika

8

2

4
4

6

2
2

2

4) *

2

2

2

2

8

celkem základní

31

30

26

20

107

2

2

4

1

2

6

2

2

2

4

Praxe

b) volitelné
Maturitní seminář (SIT, SEM, ZSV) 5) *
Konverzace v cizím jazyce

6)

2

1

Efektivní komunikace
Finance a daně

2

Hospodářský zeměpis

2

Statistika

2

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.
2.
3.

4.

5.
6.
7.
8.
*

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

U vybraných vyučovacích předmětů se třída dělí do skupin. O dělení třídy a počtu hodin rozhoduje ředitel školy
dle moţností a potřeb školy a platných předpisů.

PŘEHLED VYUŢITÍ TÝDNŮ VE ŠKOLNÍM ROCE

Činnost
Vyučování dle rozpisu učiva
Odborná praxe

4)

Sportovní výcvikový kurz (zimní, letní)

1. ročník
34

2. ročník
34

3. ročník
34

4. ročník
30

1

1

2

1

1

1

Maturitní zkouška

2

Časová rezerva (opakování,

4

4

4

4

40

40

40

37

exkurze, výchovně-vzdělávací
akce, ředitelská volna apod.)
Celkem týdnů

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

A.Povinné vyučovací předměty
a)základní
Český jazyk
Cizí jazyk 1)
Občanská nauka
Dějepis
Matematika
Fyzika
Informační technologie
Tělesná výchova
Biologie a ekologie
Chemie
Anatomie a fyziologie zvířat
Výţiva a dietetika zvířat
Chov zvířat
Ekonomika a podnikání
Motorová vozidla
Laboratorní technika
Mikrobiologie a parazitologie
Reprodukce zvířat
Farmakologie
Patologie
Hygiena a technologie potravin
Chirurgie a ortopedie
Nemoci zvířat
b) volitelné 2)
Maturitní seminář (SIT, SEM, ZSV)3)
Canisterapie
Chov a choroby drobných zvířat
Chov exotických zvířat
Chov koní
Jezdectví
Kynologie a kosmetika zvířat
Mechanizace zemědělství
Myslivost
Psychologie
Teorie jízdy
Účetnictví

Veterinářství
43-41-M/01 Veterinářství
střední s maturitní zkouškou
4 roky, denní studium
maturitní zkouška, vysvědčení o maturitní zkoušce
od 1. 9. 2009
Počet týdenních vyučovacích hodin
Celkem
v ročníku
hodin
1.
2.
3.
4.
29
3
3
2
3
2
2
2
3
3
4
2

30
2
3
1

28
2
3
1

3

2

2
2
3
3
3
1

26
3
3
1

2

2

2
1
2
2
2

2
2
3

2

3
1

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

2

1

3

2
2

3/4

2/3

2/0

0/3
3/0
3/0

0/3

0/3

3
6/7
2/2

2/0
0/2
0/3

2/0
2/0
0/1
2/2
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113
10
12
3
2
8
2
4
8
6
6
7
4
6
5
2
3
3
5
1
2
5
2
7
16/19
4/4
1/0
4/0
2/0
0/2
0/12
3/0
3/0
2/0
2/0
0/1
2/2
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Úvod do hiporehabilitace
Včelařství
Základy latiny
Zemědělské stavby
Celkem
B. Nepovinné vyučovací předměty 4)
Nepovinný cizí jazyk 5)
Myslivost
Kynologie a kosmetika zvířat

1/0
1/0

32/33

32/33

33/33

2/2

2/2

2/2

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

0/3

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

../.. veterinářství/veterinářství aplikované na chov koní
1)
ţák si volí dle svého dosavadního studia mezi anglickým a německým jazykem
2)
ţák volí z nabídky volitelných předmětů tak, aby týdenní počet vyučovacích hodin nepřesáhl stanovený
počet hodin uvedený v příslušném řádku
3)
po ukončení 3. ročníku si ţáci volí přípravu k maturitní zkoušce formou semináře z předpokládané oblasti, ze které chtějí maturovat
4)
zařazení, struktura, obsah i rozsah nepovinných předmětů je plně v kompetenci ředitele školy, podle zájmů ţáků a moţnosti školy
5)
ţák si volí nepovinný cizí jazyk tak, aby byl odlišný od prvního jazyka (německý jazyk, ruský jazyk, anglický jazyk

POZNÁMKY K UČEBNÍMU PLÁNU
Denní studium
1.
2.
3.

4.

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

PŘEHLED VYUŢITÍ TÝDNŮ V OBDOBÍ ZÁŘÍ – ČERVEN ŠKOLNÍHO ROKU
Činnost

1. ročník

2. ročník

3. ročník

4. ročník

Vyučování dle rozpisu učiva
Učební praxe
Odborná praxe (včetně prázdninové a individuální)
Sportovně výcvikový kurz
Maturitní zkouška
Ekologický kurz
Odborný kurz
Časová rezerva (exkurze, opakování, výchovně
vzdělávací akce, apod.)
Celkem týdnů

33
3
1+1
1

33
3
1+1

33
3
1+1

30
2
0+1
2

1
1
2

2

2

3

40

40

40

37
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touto cestou všem pedagogům, vychovatelům
i ostatním zaměstnancům školy, kteří se nad
rámec svých pracovních povinností účastnili
těchto, nejen časově náročných, aktivit.

IV.
Výsledky vzdělávání

Ing. David Hruška, ředitel školy

Analýza výchovně vzdělávací činnosti
2010/2011
V minulém školním roce se na SZeŠ vyučovalo
ve 14 třídách denního a 1 třídě dálkového
studia. Celkem na naší škole studovalo 352
žáků, z toho 18 dálkového studia. Téměř polovina žáků bydlela na domově mládeže (163
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 dvou termínech více jak 207 žáků; přijato bylo do tří
tříd 131 studentů. Výuku zajišťovalo 32 stálých
a 4 externí učitelé.
Úspěšná byla opět i v tomto roce zahraniční
spolupráce a zapojení školy do evropských
projektů. Odborní učitelé spolupracovali
s pracovníky školního statku na řešení provozních úkolů. 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, matematické i sportovní). Děkuji
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Výsledky klasifikace 2010/2011
I. pololetí
Třída
1.A
1.B
1.C
1.V
1.ročník
2.A
2.B
2.C
2.V
2.ročník
3.A
3.B
3.C
3.ročník
4.A
4.B
4.C
4.ročník
5.DS
5. ročník
Celkem

Počet
žáků
25
21
20
25
92
22
21
23
27
93
23
20
23
66
29
26
27
82
18
18
350

Vyznamenání
1
0
0
2
3
0
0
0
0
0
1
1
1
3
0
1
4
5
5
5
16

Hodnocení
Prospěl
Neprospěl
17
6
18
3
17
3
22
1
74
13
15
7
10
10
14
9
22
5
61
31
17
3
12
6
17
5
46
14
18
10
18
5
20
3
56
18
9
2
9
2
246
78

Neklasifikován
1
0
0
0
1
0
1
0
0
1
2
1
0
3
1
2
0
3
2
2
10

Chování
Sníž.známka
1
0
0
0
1
3
1
3
1
8
0
0
0
0
1
0
0
1
0
0
10

Průměrný
prospěch
2,682
2,946
2,589
2,290
2,611
3,003
2,859
2,856
2,650
2,831
2,789
2,762
2,541
2,694
2,798
2,446
2,110
2,460
2,019
2,019
2,619

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

Chování
Sníž.známka
0
0
0
1
1
1
0
1
2
4
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
6

Průměrný
prospěch
2,693
2,955
2,623
2,489
2,558
2,957
2,782
2,741
2,402
2,703
2,688
2,568
2,402
2,522
2,703
2,452
2,126
2,433
2,076
2,076
2,534

II. pololetí
Třída
1.A
1.B
1.C
1.V
1.ročník
2.A
2.B
2.C
2.V
2.ročník
3.A
3.B
3.C
3.ročník
4.A
4.B
4.C
4.ročník
5.DS
5. ročník
Celkem

Počet
žáků
23
19
21
25
88
22
20
22
26
90
23
18
23
64
29
25
27
81
18
18
341

Vyznamenání
0
0
0
2
2
0
2
0
1
3
1
1
1
3
0
1
3
4
4
4
16

Hodnocení
Prospěl
Neprospěl
21
2
19
0
19
2
22
1
81
5
21
1
16
2
22
0
24
1
83
4
21
1
17
0
19
3
57
4
26
3
24
0
24
0
74
3
13
1
13
1
308
17
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Přehled prospěchu třídy 4. A

maturitní zkouška 2010/2011
zpracováno dne: 26. 8. 2011

Třídní učitel:

Ing. Věra Zemanová

Počet žáků
celkem

25

z toho dívek

18

chlapců

7

společná část – státní maturita
Předmět

Počty známek
1

2

Počet
klasif. žáků

3

4

5

N

Průměr

Anglický jazyk

povinná – základní úroveň

-

2

-

3

-

1

5

3,200

Český jazyk a literatura

povinná – základní úroveň

4

9

9

-

-

3

22

2,227

Matematika

povinná – základní úroveň

-

1

4

6

5

2

16

3,938

Německý jazyk

povinná – základní úroveň

-

1

-

-

-

-

1

2,000

Matematika

nepovinná – vyšší úroveň

-

-

1

1

-

-

2

3,500

Český jazyk a literatura

nepovinná – vyšší úroveň

-

3

-

-

-

-

3

2,000

Biologie

nepovinná

-

-

-

1

-

-

1

4,000

profilová část
Předmět

Počty známek

Počet klasif.
žáků

Průměr

1

2

3

4

5

N

Ekonomika

ú. z.

povinná

2

3

10

6

1

4

22

3,045

Chov zvířat a pěstování rostlin

ú. z.

povinná

1

6

8

4

1

4

20

2,900

Praktická zkouška z odborných předmětů
p. z.

povinná

5

6

7

4

-

2

22

2,455

Chov koní, hospod. zvířat a pěst.
rostlin
ú. z.

povinná

-

-

1

1

-

-

2

3,500

Chov koní

ú. z.

nepovinná

-

2

1

-

-

3

3

2,333

ú. z.

nepovinná

-

1

1

2

-

-

4

3,250

Stroje a zařízení
ú. z. …ústní zkouška
p. z. …praktická zkouška
Celkový průměrný prospěch

2,800

S 2,909

Stupeň hodnocení prospěchu

prospěl s vyznamenáním
prospěl

P 2,727

4
17

neprospěl

5

nehodnocen

0

Poznámka:
V tabulkách nejsou zahrnuty výsledky podzimních opravných maturitních zkoušek.
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Přehled prospěchu třídy 4. B

maturitní zkouška 2010/2011
zpracováno dne: 26. 8. 2011

Třídní učitel:

Ing. Darie Kotyzová

Počet žáků
celkem

26

z toho dívek

26

chlapců

0

společná část – státní maturita
Předmět

Počty známek
1

Počet
klasif. žáků

2

3

4

5

N

Průměr

Anglický jazyk

povinná – základní úroveň

-

2

4

2

-

1

8

3,000

Český jazyk a literatura

povinná – základní úroveň

4

12

6

1

1

2

24

2,292

Matematika

povinná – základní úroveň

-

-

-

5

11

1

16

4,688

Anglický jazyk

nepovinná – vyšší úroveň

-

-

-

-

-

1

0

0,000

profilová část
Předmět

Počty známek

Průměr

1

2

3

4

5

N

-

5

10

8

1

2

24

3,208

povinná

-

5

7

4

-

1

16

2,938

povinná

10

9

4

2

-

-

25

1,920

povinná

2

2

3

1

-

1

8

2,375

Ekonomika

ú. z.

povinná

Chov zvířat a pěstování rostlin

ú. z.

Praktická zkouška z odborných
předmětů

Počet klasif.
žáků

p. z.

Chov koní, hospod. zvířat a pěst.
rostlin
ú. z.
ú. z. …ústní zkouška
p. z. …praktická zkouška
Celkový průměrný prospěch

2,851

Stupeň hodnocení prospěchu

prospěl s vyznamenáním

S 3,208

prospěl

13

neprospěl

12

nehodnocen

P 2,616

1

0

Poznámka:
V tabulkách nejsou zahrnuty výsledky podzimních opravných maturitních zkoušek.
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Přehled prospěchu třídy 4. C

maturitní zkouška 2010/2011
zpracováno dne: 26. 8. 2011

Třídní učitel:

Mgr. Radmila Janoušková

Počet žáků celkem

27

z toho dívek

23

chlapců

4

společná část – státní maturita
Předmět

Počty známek

Počet
klasif. žáků

Průměr

1

2

3

4

5

N

Anglický jazyk

povinná – základní úroveň

1

5

5

3

-

-

14

2,714

Český jazyk a literatura

povinná – základní úroveň

4

11

8

1

3

-

27

2,556

Matematika

povinná – základní úroveň

1

2

4

3

1

-

11

3,091

Německý jazyk

povinná – základní úroveň

-

1

-

1

-

-

2

3,000

Matematika

nepovinná – vyšší úroveň

-

-

-

-

1

-

1

5,000

Český jazyk a literatura

nepovinná – vyšší úroveň

-

-

-

-

-

1

0

0,000

profilová část
Předmět

Ekonomika
Praktická zkouška z odborných
předmětů
Účetnictví
ú. z. …ústní zkouška
p. z. …praktická zkouška

Počty známek

ú. z.

Počet klasif.
žáků

Průměr

1

2

3

4

5

N

povinná

5

9

7

6

-

-

27

2,519

povinná

10

7

4

5

1

-

27

2,259

povinná

8

7

7

5

-

-

27

2,333

p. z.
ú. z.

Celkový průměrný prospěch

2,529

Stupeň hodnocení prospěchu

prospěl s vyznamenáním

S 2,763

prospěl

P 2,370

3
19

neprospěl

5

nehodnocen

0

Poznámka:
V tabulkách nejsou zahrnuty výsledky podzimních opravných maturitních zkoušek.

Stránka 31

Výroční zpráva SZeŠ Lanškroun za školní rok 2010/2011

Přehled prospěchu třídy 5.DS

maturitní zkouška 2010/2011
zpracováno dne: 26. 8. 2011

Třídní učitel:

Ing. Jaromíra Tmějová

Počet žáků celkem

18

z toho dívek

13

chlapců

5

společná část – státní maturita
Předmět

Počty známek

Počet
klasif. žáků

Průměr

1

2

3

4

5

Anglický jazyk

povinná – základní úroveň

1

1

3

-

-

N
-

5

2,400

Český jazyk a literatura

povinná – základní úroveň

6

5

3

-

-

1

14

1,786

Matematika

povinná – základní úroveň

-

7

2

-

-

1

9

2,222

Anglický jazyk

nepovinná – základní
úroveň

-

1

-

-

-

-

1

2,000

profilová část
Předmět

Počty známek

Ekonomika

ú. z.

Praktická zkouška z odborných
předmětů

o. p.

Účetnictví
ú. z. …ústní zkouška
o. p.…obhajoba práce

ú. z.

Počet klasif.
žáků

Průměr

1

2

3

4

5

N

povinná

3

5

4

4

-

1

16

2,563

povinná

3

4

7

3

-

-

17

2,588

povinná

7

2

4

3

-

-

16

2,188

Celkový průměrný prospěch

2,289

Stupeň hodnocení prospěchu

prospěl s vyznamenáním

S 2,036

prospěl

P 2,438

2
15

neprospěl

0

nehodnocen

0

Poznámka:
V tabulkách nejsou zahrnuty výsledky podzimních opravných maturitních zkoušek.
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Žáci SZeŠ Lanškroun uspěli u maturit
Střední zemědělská škola Lanškroun byla u
maturit druhou nejúspěšnější střední odbornou školou v kraji. Ministerstvo školství po
státních maturitách zveřejnilo přehledy nejúspěšnějších škol v rámci republiky i jednotlivých krajů. Lanškrounská zemědělka si z této
pomyslné soutěže odnesla v rámci kraje stříbrné medaile, když ji předběhla jen Průmyslová
střední škola Letohrad. Na třetím místě pak
skončila Střední průmyslová škola elektrotechnická a VOŠ z Pardubic. Pardubický kraj v současné době zřizuje 39 středních odborných
škol s maturitou a dalších 10 je soukromých.
Mezi ně spadají mimo jiné i třeba obchodní
akademie, podnikatelské školy a střední zdravotnické školy.

pravuje žáky na budoucí zaměstnání, leccos
vypoví třeba uplatnění loňských absolventů.
Z 65 byli na úřadu práce registrováni pouze
dva, zato 36 žáků pokračovalo na vyšších nebo
vysokých školách. Ostatní si našli zaměstnání.
Nejlepším gymnáziem Pardubického kraje je
gymnázium Dašická z Pardubic, které se neztratilo ani v celorepublikovém srovnání (skončilo na 7. místě). Druhé bylo ústecké gymnázium a třetí pardubické gymnázium Mozartova.
FT, zdroj: www.novamaturita.cz, ofic. dokumenty SZeŠ

A jak si skutečně vedli žáci lanškrounské zemědělky? Z 90 žáků, kteří skládali maturitní
zkoušku, úspěšně prošlo 67, což znamená, že
maturitu jich napoprvé složilo 74,4%. Nejslabším maturitním předmětem se ukázala být
matematika, naopak angličtinou prošli všichni
žáci a z češtiny neuspěli pouze dva. „Samozřejmě nás těší druhá příčka v Pardubickém kraji,
ale rozhodně neusínáme na vavřínech. Samotný výsledek je více než důvodem k oslavám
motivací k další práci. Učitelé si zaslouží pochvalu, ale výsledky také ukázaly, kde máme
slabá místa a kam je potřeba zacílit naši pozornost,“ vysvětlil ředitel školy Ing. David Hruška.
Výsledek okomentoval také vedoucí oddělení
organizace a vzdělávání odboru školství PK
Mgr. Jiří Hlava. „Z hlediska další optimalizace
sítě středních škol nás výsledky maturit nezajímají. Pro nás je mnohem důležitější „přidaná
hodnota“, kterou školy poskytují svým žákům.
Tedy to, kam dokáží své žáky během studia
posunout a jak je připraví na budoucí zaměstnání. Mnohem lépe než maturity to deklarují
například úřady práce.“ O tom, jak SZeŠ při-

Stránka 33

Výroční zpráva SZeŠ Lanškroun za školní rok 2010/2011

V.
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 sociálněpatologických 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 sociálněpatologických 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. Především děvčata
studující směr chov koní, často z těchto neúplných či ne zcela 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
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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, rakovině děložního čípku
a její prevenci i rizicích 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, drogách 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.
Velký přínosem v tomto školním roce byla
spolupráce s psycholožkou paní magistrou
Kamilou 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. Také opakovaně pracovala
s celými třídními kolektivy, kde se vyskytly
vztahové problémy.

radnou 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, funguje zde kynologický
kroužek, biologický, chemický, sportovní
a další aktivity. Přesto existují i v tomto směru
rezervy a je do budoucna nutné připravit další
možnosti.
Závěrem lze říci, že situace v oblasti sociálněpatologických na Střední zemědělské škole
Lanškroun je stabilizovaná a nevybočuje z řady
jiných škol podobného zaměření.

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 po-
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VI.
Personální zabezpečení školy

1. řada zleva
Mgr. Emil Fogl, Mgr. Pavel Studený, Ing. Hana Procházková, Ing. Petra Zíková, Ing. David Hruška,
Ing. Darie Kotyzová, MVDr. Iva Podhorná, Ing. Věra Zemanová, Mgr. Drahuše Tkačíková, Ing. Rudolf Rabas
2. řada zleva
Mgr. Lenka Tejklová, Mgr. Daniela Pravdová, Mgr. Radmila Janoušková, Věra Kovaříková, Ing. Jan
Račanský, Ing. Oldřich Vinduška, Ivana Machová, Ing. Josef Coufal, Mgr. Tereza Krištofová, Mgr.
Martina Dolečková, Ing. Hana Stehlíková, Ing. Jiří Hřebíček, Ing. Milena Bártová, Lukáš Grus, Ing.
Jaroslav Hél, Ing. Jaromíra Tmějová
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Pedagogický sbor
JMÉNO

A P R O B AC E

Ing. David Hruška
Ing. Josef Coufal
Ing. Milena Bártová
Mgr. Martina Dolečková
Mgr. Pavel Dvořáček
Mgr. Emil Fogl
Ing. Jiří Hřebíček
Ing. Jaroslav Hél
Mgr. Lenka Chrobáková
Mgr. Radmila Janoušková
Renata Kalousová
Ing. Darie Kotyzová
Mgr. Tereza Krištofová
Lukáš Grus
Věra Kovaříková
Ivana Machová
Mgr. Pravdová Daniela
Ing. Hana Procházková
Ing. Rudolf Rabas
Ing. Jan Račanský

ředitel školy, chov zvířat
zástupce ředitele školy, práce s počítačem
chemie, matematika
český jazyk, občanská nauka, psychologie
tělesná výchova, dějepis, občanská nauka
matematika, informační technologie
vedoucí učitel praxe, individuální praxe
pěstování rostlin, ochrana rostlin, jezdectví
tělesná výchova
anglický jazyk
jezdectví
chov koní, chov zvířat, praxe, veterinářství, teorie jízdy
chemie, občanská nauka
německý jazyk
anglický jazyk, ruský jazyk
písemná a elektronická komunikace, účetnictví, praxe
matematika
právo, účetnictví, praxe
praxe, chov zvířat, výchovný poradce
mechanizace, fyzika, stroje a zařízení, základy
přírodních věd
chov zvířat, chov koní, teorie jízdy, praxe
český jazyk, občanská nauka
biologie, pěstování rostlin
matematika, informační technologie
německý jazyk, český jazyk, občanská nauka
ekonomie, účetnictví, praxe, veřejná správa
jezdectví, praxe
základy mechanizace, informační technologie, praxe
ekonomie, statistika, finance a úvěr
anglický jazyk, informační technologie, práce
s počítačem
autoškola, motorová vozidla
autoškola, jezdectví

Ing. Hana Stehlíková
Mgr. Pavel Studený
Mgr. František Teichmann
Mgr. Lenka Tejklová
Mgr. Drahuše Tkačíková
Ing. Jaromíra Tmějová
František Vídeňský
Ing. Oldřich Vinduška
Ing. Věra Zemanová
Ing. Petra Zíková
Zdeněk Paďour
Renata Marková

Externisté
MVDr. Iva Podhorná
MVDr. Miroslav Šilar

mikrobiologie
myslivost
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MVDr. Hana Honsová
Ing. Petr Moutelík
Ing. Jaromír Kubeš
Ing. Marie Urbanová

anatomie a fyziologie zvířat, kynologie
chov zvířat
autoškola
pěstování rostlin

Provozní pracovníci
Tomáš Ehl
Jitka Faltejsková
Jindřiška Freislebenová
Magdaléna Hamplová
Eva Hrdinová
Čestmír Dorazil
Pavel Vedral
Anna Konárková
Blažena Punčochářová
Lada Macháčková
Renata Malá
Regína Riessová
Blanka Maixnerová

údržbář DM do 31. 3. 2011
školnice
uklízečka
vrátná DM do 30. 4. 2011
uklízečka
údržbář do 30. 6. 2011
vrátný DM do 30. 11. 2010
uklízečka DM
uklízečka DM
uklízečka
vrátná
uklízečka
vrátná

Domov mládeže
Bohdan Melnyk
Kateřina Šimková
Jiří Miřejovský
Ivana Pekařová
Miluše Vaníčková
Lidmila Kubátová
Ludmila Bednářová

vedoucí vychovatel
vychovatelka
vychovatel
vychovatelka
vychovatelka
vychovatelka
vychovatelka

Technicko hospodářští pracovníci
Jaroslav Dajč
Karel Tribula
Milada Kukulová
Eva Felcmanová
Jana Šenkýřová

ekonom do 30. 6. 2011
ekonom od 11. 7. 2011
účetní do 31. 5. 2011
účetní od 1. 6. 2011
administrativní pracovnice

Pracovníci školní jídelny
Dana Mačátová
Lubomír Horský

vedoucí školní jídelny
vedoucí kuchař
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Melánie Michálková
Jitka Šilarová
Hana Lukešová

kuchařka
pomocná síla v kuchyni
kuchařka, do 31. 3. 2011

Instruktoři, ošetřovatelé
Ondřej Bidmon
Martina Eliášová
Radek Klíž
Anna Michejdová

od 21. 3. 2011
do 15. 3. 2011

Zaměstnanci školy podle věku
věk

muži

ženy

celkem

%

do 20 let
21 - 30 let

2

2

3,17

31 - 40 let

5

10

15

23,81

41 - 50 let

6

17

23

36,51

51 - 60 let

7

12

19

30,16

61 a více let

2

2

4

6,35

20

43

63

100,00

31,75

68,25

100,00

x

celkem
%
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VII.

datum vzdělávací akce

rozsah (hodiny, dny)

Další vzdělávání pedagogických pracovníků

leden 2011

3 hod

Zadavatel státní maturity

e-learning

2

leden 2011

7,5 hod

Školní maturitní komisař

e-learning

3

11. 2. 2011
13. – 15. 10.
2010

6 hod

Školní maturitní komisař

3 dny

7. 6. 2011

Tři dny s matematikou
Seminář pro koordinátory
projektů ComeniusPartnerství škol

Pardubice
Ústí nad
Orlicí

číslo
1

Příjmení
TEJKLOVÁ

Jméno
LENKA

4

5

ZÍKOVÁ

6

září – červen

1 den
kaţdý
pátek

7

4. 11. 2010

1 den

8

leden 2011

5,5 hod

9

5,5 hod

PETRA

10

TKAČÍKOVÁ

DRAHUŠE

11

FOGL

EMIL

leden 2011
3. 8. – 17. 8.
2011
15. 8. – 25. 8.
2011

12

KOVAŘÍKOVÁ

VĚRA

3. 11. 2010

1 den

13

leden 2011

5,5 hod

14

leden 2011

5,5 hod

15

31. 3. 2011

4 hod

16

30. 4. 2011

6 hod

14 dní
10 dní
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název

učitelství anglického jazyka
Metodické aspekty výuky
cizích jazyků ve velkých
třídách
Hodnotitel ústní zkoušky
pro ţáky s PUP – MZ – cizí
jazyky
Hodnotitel písemné práce
pro ţáky s PUP MZ – cizí
jazyky
Fortbildungsseminar
Deutch als Fremdsprache
Škola učitelů informatiky
Rozdílné úrovně ve výukových skupinách při výuce
cizích jazyků
Hodnotitel ústní zkoušky
pro ţáky s PUP MZ – cizí
jazyky
Hodnotitel písemné práce
pro ţáky a PUP MZ – cizí
jazyky
seminář k učebnici ruštiny
Klass
Konference „Cambridge
day 2011“ metodika výuky
ANJ

místo konání

Brno
Praha

Pardubice

e-learning

e-learning
Berlin
Lipnice nad
Sázavou

Pardubice

e-learning

e-learning
Pardubice

Praha
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17

DOLEČKOVÁ

leden 2011

5,5 hod

18

leden 2011

5,5 hod

19

5. 4. 2011

7 hod

20

13. – 14. 4. 2011

2 dny

MARTINA

21

HRUŠKA
HONSOVÁ
PODHORNÁ

DAVID
HANA
IVA

20. – 25. 3. 2011

5 dnů

22

HRUŠKA

DAVID

13. 1. 2011

1 den

DAVID
JOSEF
RUDOLF
DAVID
JOSEF
RUDOLF
HANA
RENATA
DARIE
RADEK
PETR

3. 3. 2011

1 den

21. 4. 2011

2 dny

25

HRUŠKA
COUFAL
RABAS
HRUŠKA
COUFAL
RABAS
STEHLÍKOVÁ
KALOUSOVÁ
KOTYZOVÁ
KLÍŢ
MOUTELÍK

26

BÁRTOVÁ

MILENA

8. 8. – 12. 8.
2011

27

KALOUSOVÁ

RENATA

2010/2011

5 dnů
1x za 3
týdny

28

JANOUŠKOVÁ

RADMILA

leden 2011

5,5 hod

leden 2011

5,5 hod

16. 9. 2010

6 hod

31

15. 10. 2010

5 hod

32

20. 10. 2010

23

24

29
30

TMĚJOVÁ

JAROMÍRA

Hodnotitel ústní zkoušky
pro ţáky s PUP MZ –
český jazyk a literatura
Hodnotitel písemné práce
pro ţáky s PUP MZ –
český jazyk a literatura

e-learning

e-learning

Odměny a tresty ve škole
Odborný seminář pro
metodiky prevence škol a
školských zařízení
Kurz pro získání osvědčení
o odborné způsobilosti
k řízení, provádění a kontrole pokusů na zvířatech
podle §17 odst. 1 zákona č.
246/1992 Sb. na ochranu
zvířat proti týrání, ve znění
pozdějších předpisů.
Management dojení, jeho
optimalizace a hodnocení
kvality mléka
Kvalifikační studium –
studium pro ředitele škol a
školských zařízení

Pardubice

Portál FARMÁŘ pomoc
pro zootechnika

Rychnov nad
Kněţnou

Výţiva zvířat jako součást
welfare

Lanškroun

Běleč nad
Orlicí

Brno
Prostějov

kurz chemie pro učitele SŠ
Učitelství praktického
vyučování
Hodnotitel ústní zkoušky
pro ţáky s PUP MZ – cizí
jazyky
Hodnotitel písemné zkoušky pro ţáky s PUP MZcizí jazyky

Třešť
IVP ČZU
Praha

Svitavy
Ústí nad
Orlicí

4 hod

školení ŠMK
hodnocení souladu ŠVP a
RVP
interní audit přísp. organizace

e-learning

e-learning

33

PRAVDOVÁ

DANIELA

13. – 15. 2010

3 dny

Tři dny s matematikou

Pardubice
Ústí nad
Orlicí

34

CHROBÁKOVÁ

LENKA

leden 2011

3 hod

zadavatel MZ

e-learning

leden 2011

6 hod

zadavatel PUP MZ

e-learning

35
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Konference Počítač ve 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.
Převážná část konferenčního času je věnována přednáškám a workshopům, v nichž se kolegové
z řad 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 a technického vybavení v oblasti přírodních věd. Prezentovány byly tedy vedle technických
prostředků ICT především




volně dostupné elektronické výukové materiály na internetu
zdroje elektronických výukových materiálů pro interaktivní tabule
metodické postupy využití ICT ve výuce

Tato konference tedy není určena jen informatikům. Naopak, většina účastníků byla z řad učitelů
odborných i všeobecně vzdělávacích předmětů nejrůznějších typů i stupňů škol. A protože jsem
získal v rámci soutěže vyhlášené na minulé konferenci za nejoriginálnější fotografii z konference
zveřejněnou na facebooku vstup na příští ročník konference zdarma, letošní ročník stál školu jen
ubytování a stravné.
S využitím materiálu organizátorů konference (http://gynome.nmnm.cz/konference)
Mgr. Emil Fogl
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Škola učitelů informatiky
Škola učitelů informatiky je dvoutýdenní školení pro učitele informatiky na středních školách. Pořádá ji Matematicko-fyzikální fakulta
Univerzity Karlovy s akreditací MŠMT pro
DVPP.
Kurs probíhá v Lipnici nad Sázavou jako intenzívní dvoutýdenní internátní školení pro učitele
informatiky na středních školách. Cílem školy
je doplnit, resp. zčásti nahradit středoškolským
učitelům vysokoškolské studium informatiky
a především seznámit je s novými partiemi
tohoto rychle se rozvíjejícího oboru. Na rozdíl
od jiných školení nevychází náplň školy jen
z toho, co by měli umět žáci, ale pomáhá učiteli získat celkový přehled o oboru a tendencích
jeho vývoje i praktické zkušenosti ze samostatné práce.
Forma dvoutýdenního intenzivního internátního kursu na relativně nepřístupném místě se
ukázala jako velmi účinná, protože umožňuje
dokonalé soustředění jak účastníků, tak lektorů. Účastníci tak mohou získat daleko 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 Matematickofyzikální fakulty i odborníci "z praxe". Účastníci
kursu dostanou učební materiály (v písemné
formě i programy ke zkopírování), některé z
nich jsou připravené speciálně pro tento 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.
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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.
Součástí letošní Školy učitelů informatiky byla
také schůzka a diskuse s metodikem CERMATu
připravujícími státní maturitu z informačních
technologií (bývalým účastníkem kurzu). Tato
možnost vyvolala mezi účastníky velký zájem
a také ona diskuse byla všestranně rušná
a podnětná.
S využitím materiálu kabinetu software a výuky informatiky MFF UK
Mgr. Emil Fogl
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VIII.
Školská zařízení
Domov mládeže 2010/2011
Tento školní rok jsme oficiálně zahájili
31.8.2010 příjezdem a ubytováním žáků na
Domově mládeže.
Kapacita ubytování činí 200 lůžek. Ubytování
potvrdilo a na DM nastoupilo 177 žáků.
Z tohoto celkového počtu bylo 16 chlapců.
V průběhu roku však vždy dochází k tomu, že
část ubytovaných opouští DM. Důvodů může
být několik. Ukončení studia, odchod z DM na
privátní ubytování, přestup na jinou školu. Žáci
jsou rozděleni a ubytováni podle ročníků. Ve
stejné výchovné skupině setrvávají po dobu tří
let-stabilizace vztahů.
Na domově mládeže pracuje a provoz zajišťuje
7 pedagogických pracovníků (vychovatelů) a 4
provozní zaměstnanci (2 paní vrátné a 2 paní
uklizečky). Na začátku školního roku jsou žáci
rozděleni do jednotlivých výchovných skupin.
Ubytování je v třílůžkových pokojích hotelového typu. Na každém podlaží mají k dispozici
vybavenou klubovnu a kuchyňku, kterou mohou žáci využívat. Na domově mládeže fungují
dvě učebny výpočetní techniky s připojením na
internet, kde se žáci připravují na výuky a také
tráví svůj volný čas. Mimo tyto učebny se mohou žáci s vlastním počítačem připojit na internet přes wifi. Toto připojení funguje po
celém domově.
Pro smysluplné využití volného času našich
žáků slouží pravidelná zájmová činnost organizovaná vychovateli a také nabídková činnost.
Zde je na místě zmínit kroužek ručních prací,
kde si žáci mohou vyzkoušet různé techniky
výroby z přírodních materiálů, zdokonalují

motorickou zručnost, trpělivost a vlastní fantazii. Tento kroužek není jen doménou děvčat,
ale zdárně se zapojili i někteří chlapci. Další
kroužek s pravidelnou činností je kroužek vaření, který probíhá ve třech různých výchovných skupinách. Vznikl nám také nově studentský klub, který zorganizoval například první
ročník volby MISS domova mládeže. Dále musím zmínit kroužek výtvarný, keramický. Další
část nabídkové zájmové činnosti se týká sportovních aktivit. Byly to návštěvy Lanového
centra v České Třebové, výlety do krytého
plaveckého bazénu, pěší turistika, v zimních
měsících bruslení, děvčata navštěvovala aerobik.
Domov mládeže však „nespal“ ani v době letních prázdnin. Došlo k vymalování většiny
pokojů, o které se vesměs postarali sami zaměstnanci. V letních měsících byl domov mládeže využíván i ke komerčnímu ubytování . Zde
je možné zmínit například ubytování účastníků
cyklistických závodů Regionem Orlicka apod.
Pro zabezpečení chodu domova mládeže slouží
především Vnitřní řád, ale také dodržování
bezpečnostních předpisů, hygienických norem
a hlavně tolerance a solidarity mezi ubytovanými žáky.
Výchovná činnost na domově mládeže by se
dala charakterizovat ve dvou rovinách. Tou
první je práce se žáky ve věku 15-16 let. Zde
jsme se snažili vytvořit ubytovaným adekvátní
rodinné prostředí, adaptovat je na život
v novém zařízení. Spolupracovat a vytvářet
příjemné klima. Naučit žáky organizovat si svůj
volný čas a vytvořit podmínky pro kvalitní
přípravu na vyučování na střední škole. Druhou skupinou jsou žáci ve věku 17,18 a případně starší. Zde jsme se zaměřovali především na
sociální komunikaci a kooperaci. Připravit je na
„svět dospělých“. I zde jsme se však setkávali
a naráželi na různé problémy, které, myslím už
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by měli být v tomto věku samozřejmostí. Ať už
to byly otázky týkající se hygienických norem,
nebo samostatnost při rozhodování o svém
životě. Zde vidím problémy v nedostatečné
spolupráci s rodinou. Toto byla jedna
z překážek v naší práci, ale je to i motivace pro
další činnost, jak tyto věci změnit, přimět rodiče k větší kooperaci.
Bohdan Melnyk
vedoucí vychovatel DM

Školní knihovna
Knihovnické ohlédnutí
V roce 2004 proběhla za výrazného přispění
tehdejší češtinářky PhDr. J. Cvrčkové rozsáhlá
reorganizace školní knihovny. Byly vyřazeny
poničené či málo půjčované knihy, ale hlavně
se celá knihovna přestěhovala do opravených
prostor vedle kabinetu českého jazyka. Rozšířením výpůjční doby na čtyři velké přestávky
týdně a bezplatnou výpůjčkou (hradí se jedině
ztracené či poničené knihy) vznikly 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 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 někdejšího 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 několikrát zajistila významný finanční obnos

z evropského grantu projektu Evropa mladýma
očima a několika jiných projektů. Z těchto
částek jsme v období let 2009 - 2010 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
Školní statek, Lanškroun, Dolní Třešňovec 21
(dále jen organizace) byla zřízena za účelem
poskytování vzdělávání a výchovy žáků a je
součástí výchovně vzdělávací soustavy.
K 1.7.2011 zanikl školní statek jako samostatné
školské zařízení a přiřadil se jako jedno ze
školských zařízení přímo ke SZeŠ. Zároveň
zažádal zřizovatele o možnost rozšíření doplňkové činnosti o:
-koupi zboží za účelem prodeje
-obchodování s plemenným materiálem zvířat
-práce a služby zemědělské techniky
-biotechnické a biotechnologické služby
v chovech skotu a koní.
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Předmětem činnosti organizace je prioritně
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 byl ředitel
školského zařízení jmenovaný do funkce Radou
Pardubického kraje (v současnosti ředitel
Střední školy zemědělské a veterinární Lanškroun).
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.
K lepšímu využití všech svých hospodářských
možností a odbornosti svých zaměstnanců a za
účelem dosažení zisku může organizace vykonávat tyto hospodářské činnosti:
-výcvik koní a jezdectví
-výuka a vzdělávání
-výzkum a vývoj
-koupě zboží za účelem prodeje
-plnění výrobních úkolů zemědělské prvovýroby a dodání zboží a služeb
-obchodování s plemenným materiálem zvířat
-silniční motorová doprava nákladní
-práce a služby zemědělské techniky
-biotechnické a biotechnologické služby
v chovech skotu a koní.
Vyučování probíhá ve všech střediscích školního statku. Jedná se zejména o praktickou výuku a cvičení.

Výuka je zajišťována učiteli školy, v případě
individuální a odborné praxe je zajištěn pedagogický dozor zaměstnanci školního statku ve
funkci instruktorů.
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 devíti
letech (2001-2010) 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 180 VDJ.

5.

Stabilizoval se i počet zaměstnanců na
11,5 (přepočtených).

6.

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

7.

V roce 2010 činil rozpočet provozních
prostředků na hlavní činnost 1 932 tis. Kč.

8.

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

9.

Byly získány investiční prostředky do
vzdělávání, spojené s praktickou výukou
odborných předmětů, ve výši 17 000 000
Kč, za které bude vystaveno Veterinárnězemědělské centrum Lanškroun.
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Negativa a rizika současného stavu
1.

2.

3.
4.

Školní jídelna

Nemovitý majetek (stavby, technologie)
je zcela zastaralý (přestože byly 4 stavby
již zdemolovány), opotřebovaný a bude
perspektivně vyžadovat značné investice
a velké opravy a údržby (minimálně ještě
dalších 10 mil. Kč).
Vyšší užitkovost, vyšší výnosy a vyšší produktivita práce by vyžádaly vyšší počáteční vstupy a investice, které je nutné,
ale za současné situace velmi obtížné, vytvořit.
Více jak 60 % půdy je pronajaté od vlastníků.
Zřizovatel a potažmo SZeŠ, nemá dostatek prostředků na odkup půdy od jejich
vlastníků.
Ing. David Hruška, ředitel školy

Psí útulek
Ve školním roce 2005/2006 byl v areálu SZeŠ
Lanškroun během několika měsíců přestavěn
bývalý objekt vepřína na psí útulek. Caniscentrum, s.r.o., která provozuje toto v našem
městě dlouho postrádané zařízení, nabízí
v moderně řešených prostorách azyl toulavým
psům. Majitelé čtyřnohých přátel člověka zde
naleznou poradnu, prodejnu krmiv a chovatelských potřeb. Část prostor je vyhrazen pro
potřeby psího hotelu. Ve prospěch psího útulku mluví fakta – za více než pět let provozu
pracovnice centra společně s některými našimi
studenty pomohli zachránit přes šestset 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.

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

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 z exkurzí,
nákup učebnic apod.

Mgr. Pavel Studený
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Tradicí na škole se již staly dny otevřených
dveří. Školu si prohlédlo v rámci čtyř pořádaných dnů otevřených dveří více než 100 zájemců z řad základních škol, nepočítaje jejich doprovod.

IX.
Prezentace školy na veřejnosti
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, 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.

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 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 30% našich absolventů za dalším vzděláním na vysoké školy,
26% na vyšší odborné školy a 37% 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

SZeŠ v Lanškrouně mění nejen svůj
název
Lanškrounská „zemědělka“ mění svůj název
vzhledem ke stávajícím studijním oborům na
výstižnější Střední škola zemědělská a veterinární Lanškroun (SZeŠ Lanškroun). Tato „kosmetická“ změna je však doprovázená také
dalšími, řekl bych zajímavějšími souvislostmi.
Na prvním místě jsou to investice, které směřují nejen do zázemí školy, ale i přímo do vyu-
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čování. Během nejbližších dvou let bude na
škole v pěti významných projektech podporovaných Evropskou unií a Pardubickým krajem
investováno více jak 35 milionů korun.
Už od 1. listopadu 2010 se na škole rozběhl
projekt podpořený finančním grantem z ESF
v rámci operačního programu Vzdělávání pro
konkurenceschopnost (OP VK) ve výši téměř
4,5 milionu korun. Dvouletý projekt umožní
zlepšit kvalitu výuky jazyků, podpoří matematickou a ekonomickou gramotnost či znalosti
studentů ve využívání informačních technologií
a v biologii. Za názvem (reg. č.
CZ.1.07/1.1.03/03.0052) „Tvorba výukových
kurzů a materiálů pro zkvalitnění výuky“ se
skrývá
náročná
práce
na
nových
e-learningových kurzech, interaktivních listech
a elektronických učebnicích, určených k modernizaci, oživení a zefektivnění výuky v uvedených oblastech. Prakticky tyto materiály
umožní zajímavější výuku prostřednictvím
interaktivních tabulí i průběžné domácí procvičování probírané látky pomocí testů umístěných na elektronickém portálu dostupném na
stránkách školy. Díky projektovému grantu si
škola pořídila čtyři moderní interaktivní tabule,
několik počítačů, ale i třeba špičkové mikroskopy. Ke zkvalitnění výuky jazyků přispěje
zcela nová jazyková učebna vybavená digitálním audio-vizuálním systémem, počítači
a sluchátky, ve které budou mít žáci příležitost
osvojovat si jazyk nejmodernější metodou již
od začátku školního roku 2011/ 2012.
Druhý projekt, který byl zahájen 1. února 2011
také v rámci operačního programu Vzdělávání
pro konkurenceschopnost s finančním přínosem přibližně 4 miliony korun, se jmenuje
„Rozvoj nabídky dalšího vzdělávání v oblasti
zemědělství,“ (reg. č. CZ.1.07/3.2.13/02.0040).
Cílem projektu je rozšíření a prohloubení nabídky dalšího vzdělávání a usnadnění přístupu

formou e-learningu ke vzdělání obyvatelům
zejména Pardubického kraje v návaznosti na
potřeby zaměstnavatelů.
Během šestnácti měsíců budou tvořeny a inovovány čtyři vzdělávací programy, které budou
sloužit široké veřejnosti k dalšímu vzdělávání.
Jedná se o nově vytvořené kurzy Inseminace
a vpravování embryí inseminační technikou
u skotu, ovcí a koz a Přípravné kurzy pro
úspěšné splnění zkoušek základního výcviku
jezdce a výkonnostních zkoušek. Projekt poskytuje možnost inovace obsahu a způsobu
výuky již existujících osvědčených kurzů (Kurz
pro výkon obecných zemědělských činností
a Cvičitel v jezdectví).
Předposledním letos schváleným projektem je
„Veterinárně - zemědělské centrum Lanškroun“ z ROP NUTS II SV, reg. číslo projektu: CZ.1.13/4.2.00/21.01119, který má celkově
uznatelné způsobilé výdaje 21 210 758 Kč.
Tento projekt bude zajišťovat modernizaci
a přestavbu stávajících stájí pro chov telat
a mladého dobytka na novou víceúčelovou
halu, sloužící k chovu dojného skotu s produkcí
mléka a masného skotu se sezonním využíváním pastvy. Druhá část projektu bude řešit
přestavbu prostor a pořízení nového vybavení
veterinární laboratoře, která bude využívána
v přímé návaznosti na modernizovanou halu
sloužící pro chov velkých hospodářských zvířat,
ale také k demonstraci veterinárních zákroků
prováděných na malých zvířatech. Součástí
veterinární laboratoře bude i přístrojové vybavení umožňující vyžití moderních biotechnických metod využívaných v zemědělské praxi.
Posledním projektem z OP VK je společný
projekt SZeŠ Lanškroun, Klubu ekologické
výchovy Praha a Střední školy zemědělské
a Vyšší odborné školy Chrudim, který začal
v měsíci červenci tohoto roku, nesoucí název:

Stránka 50

Výroční zpráva SZeŠ Lanškroun za školní rok 2010/2011
„Vytváření podmínek pro realizaci vzdělávání
pro udržitelný rozvoj ve školách Pardubického
kraje,“
reg.
číslo
projektu
CZ.1.07/1.3.12/04.0015, za bezmála 5 milionů
korun. Klíčovým záměrem je podpora celoživotního vzdělávání, vznik školních středisek
ekologické výchovy na školách a zkvalitnění
školních vzdělávacích programů, především
realizací průřezových témat Environmentální
výchovy a Člověk a prostředí na školách Pardubického kraje.
Aby byl výčet úspěšně vysoutěžených a realizovaných projektů úplný, musím ještě zmínit
investiční projekt opravy střechy staré budovy
školy, na který kraj uvolnil ze svého rozpočtu
3,3 mil. korun a který je v současné chvíli
v plném proudu demoličních a stavebních
prací.
JAKÝ PŘÍNOS OČEKÁVÁ OD ZMÍNĚNÝ CH
INVESTIC ŘEDITEL ŠKOLY ING. DAVID
HRUŠKA?
Věřím, že nabídkou specializovaných vzdělávacích programů, poskytnutím kvalitních učebních materiálů a využitím nového zázemí přispějeme k získání a prohloubení stávající kvalifikace a kompetencí žáků i účastníků kurzů
a zvýšení jejich konkurenceschopnosti na trhu
práce převážně v oblasti zemědělství.
LOŇSKÝ ROK SE STŘE DNÍ MI ŠKOLAMI
DOST ZAMÁVAL. V PARDUBICKÉM KRAJI BYLY ZRUŠENY EKONOMICKÉ OBORY
MI MO

OBCHODNÍ

AKADEMIE,

ŠKOLY

OBNOVILY PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ A SITUACI
NEZJEDNODUŠILY ANI S TÁTNÍ MATURI TY

A

SNIŽUJÍCÍ

SE

POČTY

ŽÁKŮ

OPOUŠTĚJÍCÍCH ZÁKLAD NÍ ŠKOLY.

JAK

SI ŠKOLA V TĚCHTO SOUVISLOSTECH
VEDE PŘED ZAČÁTKEM NOVÉHO ŠKOLNÍHO ROKU?

Ano, máte pravdu, všechny tyto okolnosti
nahrávají spíše markantnímu odlivu žáků při-

cházejících do prvních ročníků na střední školy,
ještě více pak v Pardubickém kraji v případě,
kdy okolní kraje tyto „centralizované krajské
přijímačky“ nevyžadují, a aby toho nebylo
málo, SZeŠ byla výjimečnou právě v nadregionálnosti, kdy měla žáky z větší části přicházející
z jiných krajů než Pardubického. Nicméně
i s tím jsme se pokusili „poprat,“ a to i díky
financím a vybavení přicházejícím z výše jmenovaných projektů, a předpokládáme tak, že
jsme v tomto směru udělali maximum proto,
aby odliv žáků v prvních ročnících byl co nejmenší.
MNOHÉ ŠKOLY JEŠTĚ HLÁSÍ VOLNÉ
KAPACITY, PLATÍ TO I PRO STŘEDNÍ
ZEMĚDĚLSKOU A VETERI NÁRNÍ ŠKOLU

LANŠKROUN?
Kapacita SZeŠ je 360 žáků a ta nebude určitě
zcela využita, i když konečný propad počtu
žáků, doufejme, nebude v přímé úměře demografickému poklesu populace žáků devátých
tříd a současně již „nepovolenému“ oboru
Ekonomika a podnikání.
František Teichmann

Den zemědělské školy
Přečetli jsme: Den školy a závody přilákaly
davy lidí
Jednou do roka se rozlehlý areál Střední zemědělské školy v Lanškrouně změní v lidské mraveniště. Bylo tomu tak i uplynulou sobotu, kdy
se zároveň s tradičními jezdeckými závody
„O hliněný pohár“ uskutečnil i Den školy. Už za
vstupní branou návštěvníky vítaly stánky různých vystavovatelů a řemeslníků či dětské
atrakce. V obležení byly kozí chlívky i vystavené traktory a jiná zemědělská technika. Ani
letos nebyl program ochuzen o oblíbené jízdy
zručnosti s traktorem. Do této „malé autoškoly“ se mohli přihlásit i nejmladší návštěvníci
školní akce, ovšem ti se do mantinelů z kuželů
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trefovali s malotraktorem. Děti si také mohly
zajezdit na koních nebo ponících. Tím ovšem
výčet aktivit zdaleka nekončil.
Zemědělská škola pro své hosty připravila
i výstavu kresleného humoru, jízdy v kočáru,
ukázky agility a letos poprvé i soutěž ovčáckých psů. Expozici zemědělské techniky zpestřila přehlídka veteránů, do areálu školy přijelo
několik historických vozů a mnoho starých
motorek. Areálem školy proudily davy. Zájem
veřejnosti ředitele školy těšil. „Dovezli zhruba
tisícovku jídel a už začíná docházet. Myslím si,
že letos se i díky počasí možná nezastavíme na
dvou tisících,“ odhadoval během sobotního
odpoledne David Hruška celkový počet návštěvníků.
Den školy je i příležitostí pro zájemce o studium, aby si přišli prohlédnout její vybavení
a načerpali informace. První kolo přijímacích
zkoušek už má „zemědělka“ za sebou. „Přijímací řízení probíhalo standardně jako na všech
středních školách v Pardubickém kraji. S jeho
výsledky ovšem spokojeni nejsme, nebyly příliš
dobré, hlavně v oboru, který se přímo týká
zemědělství. Přihlášek bylo kolem sto padesáti,
na základě výsledků přijímacího řízení může
být do dvou oborů přijato 33 a 19 žáků, tedy
slabá polovina ze všech přihlášených. Uvidíme,
jak dopadne druhé kolo 19. května,“ konstatoval ředitel. V současné době na škole běží dva
projekty spolufinancované Evropským sociálním fondem, s podporou Evropské unie a Pardubického kraje bude realizován velký projekt
zaměřený na modernizaci školního statku.
Výdaje jsou plánovány na zhruba jednadvacet
milionů korun. „Jedná se o dvě stavby, víceúčelovou halu pro skot, součástí projektu bude i
vybavení a přestavba veterinární laboratoře,“
dodal na závěr ředitel školy.

Nultý ročník
Druhý prázdninový týden se uskutečnil již
tradiční sportovně-poznávací pobyt pro budoucí studenty prvních ročníků. Zúčastnilo se
ho 23 studentů. Ubytováni byli na domově
mládeže a stravovali se ve školní jídelně. Hlavním programem pobytu byly jezdecké aktivity,
ošetřování koní a seznámení se s psím útulkem. Nechybělo seznámení s Lanškrounem
a jeho okolím, návštěva Muzea řemesel
v Letohradu, cyklistický výlet do stájí
v Ostrově. Při celodenním výletu jsme navštívili
westernové městečko Boskovice, jeskyni Blanických rytířů a Burianovu rozhlednu v Rudce
u Kunštátu.
Studenti se seznámili se školou a okolím, ale
hlavně mezi sebou a poznali své třídní učitele,
učitele jezdectví a vychovatele na domově
mládeže.

(Orlický deník, 10. 5. 2011 Dana Pokorná)
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X.
Projekty školy financované z cizích zdrojů

Dotace, granty 2010/2011
Ve školním roce 2010/2011 se na naší škole
úspěšně rozběhly tři projekty z Operačního
programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekty jsou financovány z Evropských
strukturálních fondů se spoluúčastí Pardubického kraje.
První z projektů s názvem „Tvorba výukových
kurzů a materiálů pro zkvalitnění výuky“ byl
zahájen již v listopadu 2010. Jeho cílem je
modernizace a zkvalitnění výuky v cizích jazycích, matematice, informačních technologiích,
biologii a ekonomických předmětech. Pedagogové vytvářejí interaktivní materiály v podobě
pracovních listů, studijních publikací a zařazují
e-learningovou formu výuky do procesu vzdělávání.
Získané
finanční prostředky ve
výši
4 436 469,60 Kč umožňují učitelům nejen tvořit a inovovat vzdělávací materiály, ale využívat
i čtyři nové interaktivní tabule a osm mikroskopů sloužících pro výuku biologie.
E-learningová výuka probíhá na samostatném
elektronickém portálu, který byl k tomuto
účelu pořízen a umožňuje studentům prohloubit a procvičit dosažené znalosti formou
samostudia. Výuka cizích jazyků nyní probíhá
v moderní, špičkově zařízené digitální učebně,
která je vybavena interaktivní tabulí, učitelským pracovištěm a šestnácti studentskými

jednotkami, které tvoří sluchátka a počítačové
sestavy. Studentům je tak umožněno využívat
nejmodernější audio - vizuální techniku.
V únoru 2011 byl zahájen druhý projekt
s názvem “Rozvoj nabídky dalšího vzdělávání
v oblasti zemědělství“. Tentokrát je kladen
důraz na možnost zvyšování kvalifikace dospělých osob z hlediska odbornosti. Cílem projektu je tvorba a inovace čtyř vzdělávacích kurzů:
1. Kurz pro výkon obecných zemědělských
činností
2. Cvičitel v jezdectví
3. Inseminaci a vpravování embryí inseminační
technikou u skotu, ovcí a koz
4. Přípravné kurzy pro úspěšné splnění zkoušek základního výcviku jezdce a výkonnostních
zkoušek
Do nových a inovovaných vzdělávacích programů byla zařazena e-learningová a interaktivní výuka, která se zaměřuje a klade důraz na
praxi. Moderní přístup ke studiu usnadňuje
zájemcům o další odborné vzdělávání přenos
informací a pomáhá jim tak zvýšit jejich konkurenceschopnost na trhu práce.
Během realizace projektu připravují lektoři
pracovní materiály, které jsou umísťovány na
elektronický portál a umožňují tak jeho prostřednictvím „výuku na dálku“. Využívány jsou
i v prezenční výuce prostřednictvím interaktiv-

Stránka 53

Výroční zpráva SZeŠ Lanškroun za školní rok 2010/2011
ní tabule, která byla zakoupena z projektového
grantu a slouží i jako podklady pro tvorbu
studijních publikací. Všechny výukové materiály včetně e-learningové prostředí na novém
portálu budou využívány a ověřovány během
pilotážních
kurzů,
které
proběhnou
v samotném závěru projektu.
Finanční částka 3 928 518,92 Kč, kterou škola
obdržela na realizaci projektu, je určena na
tvorbu moderních vzdělávacích materiálů,
pořízení a správu elektronického portálu, vybavení školícího centra ICT technikou včetně
interaktivní tabule a zakoupení pomůcek či
vybavení potřebných pro kvalitní průběh odborné výuky. Část grantu je pak určena
k zajištění průběhu pilotážních kurzů.
Druhý prázdninový měsíc znamenal zahájení
třetího projektu financovaného z Evropských
strukturálních fondů s rozpočtovou částkou
4 459 503,20 Kč. Projekt nese název „Vytváření
podmínek pro realizaci vzdělávání pro udržitelný rozvoj ve školách Pardubického kraje“ a je
realizován ve spolupráci s Klubem ekologické
výchovy a se Střední školou zemědělskou
a Vyšší odbornou školou Chrudim.

Čtvrtý projekt, který je na SZeŠ Lanškroun
realizován od začátku školního roku
2010/2011, je projekt z programu ROP NUTS II
SV prioritní osy 4.2 Rozvoj podnikatelského
prostředí s názvem: „Veterinárně zemědělské
centrum Lanškroun“. Investice získané tímto
projektem směřují do zlepšení materiálně technického vybavení učebny, laboratoře
a stáje na školním statku, které budou sloužit
k získávání a upevňování praktických znalostí
a dovedností reflektujících moderní pojetí
zemědělských a veterinárních praxí. Generální
dodavatel staveb zvítězil ve výběrovém řízení,
které se konalo v květnu, a získal zakázku
v celkové výši bezmála za 14 000 000 Kč. Za
další 2 miliony Kč bude vybavena veterinární
laboratoř a nadstavba dojírny stáje pro skot.
Samotná realizace stavby započala již v srpnu
tohoto roku.

Jeho klíčovým záměrem je podpora celoživotního vzdělávání respektive zvýšení kvalifikace
pedagogů základních a středních škol pro výkon funkce školního koordinátora EVVO –
environmentálního
vzdělávání,
výchovy
a osvěty. Dále vznik školních středisek ekologické výchovy na školách a zkvalitnění školních
vzdělávacích programů. Během realizace projektu budou moci zájemci o celoživotní vzdělávání absolvovat bezplatné kvalifikační studium
pro budoucí školní koordinátory EVVO. Studium bude obsahovat semináře akreditované
MŠMT, exkurze přírodovědného a kulturního
zaměření v okolí Lanškrouna, odborné přednášky o aktuálních otázkách životního prostředí a ekologického zemědělství.

Stránka 54

Mgr. Daniela Pravdová, Ing. David Hruška,
Mgr. Radmila Janoušková, Mgr. Tereza Krištofová

Výroční zpráva SZeŠ Lanškroun za školní rok 2010/2011
kostela Nanebevzetí Panny Marie a zrestaurované zvonice s věčným zvonem z 19. století.
Ta nyní slouží jako muzeum, kde jsou vystaveny vzácné církevní a liturgické předměty. Večerní program s karaoke byl velmi zajímavý
a pro nás tak trochu neobvyklý. Zpívání nám
dalo zabrat, ale se ctí jsme se s ním poprali.

XI.
Účast školy v mezinárodních
programech

Gruntvig – vzdělávání dospělých
„Dálkaři“ ze SZeŠ Lanškroun v polském
Slezsku
Po nezapomenutelném pobytu v Itálii, kterou
jsme navštívili v rámci projektu Grundtvig na
jaře roku 2010, patřil podzim cestě do sousedního Polska. Týdenní workshop, určený pro
„pracující studenty“ několika zemí, zahrnoval
různorodý program od poznávání polských
tradic a kulturních památek až po maškarní rej
či ohnivou a šermířskou show.
Na cestu do nedaleké polské Nysy jsme se
vydali autem a uvítalo nás pošmourné podzimní počasí. V centru města jsme byli ubytováni s našimi společnými přáteli, které jsme již
znali z italského setkání, které proběhlo na jaře
v Itálii. Hotelem tak zněla mimo polštiny
a češtiny i španělština, portugalština, angličtina, italština ale i jazyk turecký.
Úterý už patřilo srdečnému přivítání
v Kulturním domě Nysa a seznámení
s našimi celo- týdenními aktivitami. Počasí
nám bohužel stále moc nepřálo, a tak došlo
k několika nezbytným změnám programu.
Škoda! Plavba po jednom z nádherných Otmuchovských jezer by byla jistě nezapomenutelným zážitkem.
Nemohla však chybět návštěva radnice a setkání se zástupcem pana starosty. Následoval
typický oběd v krásné restaurace Kazamaty se
specialitami Otmuchovské oblasti. V pozdním
odpoledni nás hostitelé vzali na prohlídku

Středa proběhla ve znamení návštěvy smutně
proslulého koncentračního tábora v Osvětimi.
Díky průvodci, hovořícímu anglickým jazykem,
jsme se dozvěděli o hrůzách a tragických životních příbězích, které se odehrávaly a končily
smrtí za zdmi tohoto strašného místa. Pokleslou náladu nám alespoň zlepšil pocit, že jsme
si procvičili angličtinu a rozšířili slovní zásobu.
Po návratu do Nysy nás čekal krásný večerní
program s ohnivou show, šermíři, kteří předvedli středověkou bitvu, nechybělo mučení
čarodějnic a bohatý raut v prostorách středověkého opevnění města Nysa.
Čtvrtek pak byl ve znamení dalšího cestování.
Vypravili jsme se do solných dolů ve Wieliczce,
kde jsme zdolali více než 400 schodů a „nožičky“ nás pěkně bolely. Obdivovali jsme důmyslnost důlních zařízení z minulého století, z nichž
některá jsou dodnes funkční. V Krakově jsme
žasli nad krásami hradu Wavel, který ukrývá
ostatky polských panovníků a je chloubou
nejen Krakova, ale i celého Polska. Průvodkyně
nás seznámila s jeho historií i spoustou zajímavých příběhů ze života jeho vznešených obyvatel. „Královskou cestou“ nás dovedla na hlavní
náměstí s krásnou tržnicí, která nabízela obrovskou škálu upomínkových předmětů.
Poslední den před koncem našeho pobytu
jsme se sešli v kulturním domě, kde jsme
zhlédli několik tanečních vystoupení mládežnických souborů. Pak již patřilo jeviště zástupcům zúčastněných zemí, kteří předvedli vystoupení od prezentací, zpěvu až po společné
národní tance.
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Odpoledne patřilo workshopu, kdy jsme vyráběli karnevalové masky, určené pro závěrečný
taneční večer. Žasli jsme nad fantazií a tvořivostí ostatních účastníků, ale byli jsme překvapeni i svou vlastní „šikovností“.
A pak už následoval nákup dárků pro naše
nejbližší a poslední společný večer. Každá
země měla příležitost pochlubit se místními
specialitami a připravit občerstvení, které
vypovídalo o národních zvyklostech a kuchyních. Byla to skvělá příležitost pro náš mlsný
jazýček. Opravdu jsme si pochutnali i okusili
něco nového. Po večeři následoval průvod
masek a tanec. Tento večer jsme se již museli
rozloučit s hosty z Turecka a Itálie, které čekala
dlouhá cesta autobusem domů.
V sobotu před návratem do nedaleké vlasti
nám konečně vysvitlo sluníčko, asi proto, abychom při loučení se s přáteli z Portugalska,
Španělska a Skotska nebyli tolik smutní.
A navíc, za pět měsíců se opět uvidíme
v Istanbulu! A tak, i přes veliké útrapy příprav
ke státní maturitě, která nás v závěru našeho
pětiletého studia čeká, se můžeme těšit na
další setkání a společnou spolupráci.
Studentka dálkového studia Zlata Špaková

Setkání v Istanbulu
V neděli 6. března 2011 se za slunného poledne z vídeňského letiště vzneslo letadlo mířící
do tureckého Istanbulu. Na jeho palubě mělo
tu čest sedět deset studentů dálkového ekonomického studia ze SZeŠ Lanškroun spolu
s paní učitelkou Janouškovou. Pro mnohé z nás
to bylo velkým zážitkem, protože jsme letěli
poprvé v životě.
Po hladkém přistání nám náladu nezkazilo ani
sychravé počasí. Na letišti na nás již čekali naši
hostitelé, od nichž se nám dostalo vřelého
přijetí. Po uvítacích ceremoniích nás dopravili
pohodlným autobusem společně s italskou

delegací do hotelu, kde jsme se zanedlouho
ocitli v příjemně vytopených hotelových pokojích.
Druhý den po vydatné snídani jsme byli spolu
s ostatními partnery projektu z Itálie, Španělska a Portugalska oficiálně přivítáni na radnici
v Darici a po prohlídce města jsme zamířili do
vzdělávacího střediska našich tureckých hostitelů. Po skvělém obědě jsme se zúčastnili několika workshopů týkajících se nejen tradičního tureckého umění, ale i kulinářských dovedností jako je pečení masa v balených vinných
listech a vaření pravé turecké kávy. Zde jsme
také poprvé okusili „smrtící“, ale neuvěřitelně
dobrý turecký čaj.
V následujících dnech jsme navštívili spoustu
nádherných míst v Istanbulu. Toto turecké
město je největším městem v Turecku a také
významným obchodním centrem. Zajímavostí
je, že se rozkládá na území Evropy i Asie a je
tak jediným velkoměstem na světě, které leží
na dvou kontinentech. Oba kontinenty spojuje
a zároveň rozděluje Bosporská úžina.
V evropské části se nachází většina význačných
památek a také historické centrum města,
původem ještě z dob Římské říše. Bospor je
strategická mořská úžina, dopravně velmi
využívaná. Její název znamená „Ten s úzkým
hrdlem“. Hloubka tohoto průlivu je 118 metrů,
délka pak 31,5 kilometrů. Tato mořská cesta
spojuje Černé moře s Marmarským. Podle
pověsti přepluli Bospor jako první argonauti
hledající Zlaté rouno.
Během putování po památkách Istanbulu jsme
si prohlédli světoznámou stavbu Hagia Sofia
neboli Chrám Boží Moudrosti v zátoce Zlatý
roh. Jde o jednu z největších náboženských
budov na světě. V jejím okolí je pohřbeno pět
tureckých sultánů. V současnosti slouží jako
muzeum. Určitě však nesmíme opomenout
známé turecké stavby jako je například Modrá
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mešita, Tulipánová mešita a Sulejmanova mešita, která díky své poloze na jednom
z istanbulských kopců je dobře viditelnou dominantou města. Byla postavena za vlády Sulejmana Nádherného. Samotná mešita je součástí komplexu staveb, ke kterým patří medresa, karavanseraj, zbrojnice, nemocnice, minaret, lázně a obchody. Tyto stavby však byly pro
sultána příliš malé a proto se rozhodl vybudovat palác Topkapi, který se stal jeho rezidencí
a od ostatních částí města byl oddělen vysokou
pevninskou zdí.
Co nás však dost zaskočilo, bylo počasí. Navzdory varovným internetovým předpovědím
jsme očekávali teplé jarní počasí. Ale to byl
velký omyl. Každé ráno při pohledu z okna
hotelového pokoje jsme měli spíše pocit, že je
leden a sedíme u nás na Labské boudě a ne
v dalekém Turecku. Abychom si na chvíli odpočinuli od kamenných zdí památek, byla pro nás
připravena prohlídka místní ZOO a botanické
zahrady. Díky studenému a deštivému počasí
jsme zde byli asi jedinými návštěvníky.
Ke konci týdne se počasí konečně umoudřilo,
obloha se vyjasnila a my mohly obdivovat
krásu Istanbulu za světla i za tmy. Nezapomenutelným zážitkem pro mnohé z nás byla plavba lodí, odkud jsme mohly sledovat západ
slunce a neodbytná hejna racků, která za letu
dokázala ukořistit vše, co jim někteří cestující
házeli. Když se setmělo, naskytl se nám pohled
na nádherně ozářené město s odrážejícími se
záblesky ve vodě.
Velkou atrakcí byl pro nás místní "Velký bazar",
velké tržiště, kde je na několika hektarech
naskládáno 4000 obchodů, z toho 2000 se
zlatem. Ráj pro ty, kteří jsou posedlí nakupováním. Mnozí z nás si zde koupili něco hezkého
více či méně výhodně. Záleželo totiž na tom,
jak se kdo naučil smlouvat – někdo se učil
rychleji, jiný pomaleji.

Příjemným završením několika večerů byla živá
hudba s tancem. Viděli jsme ukázky různých
folklórních tureckých tanců včetně břišních, ale
i to, s jakou radostí a pohodou tančí běžní
turečtí občané. Svěží rytmy nalákaly i nás a tak
jsme si tanečních večerů skvěle užili. A ačkoli
zpočátku převládal ostych z anglické konverzace u některých členů týmu, díky dobré atmosféře se rozplynul a všichni se dobře bavili.
Již dnes můžeme říci, že na tento týden plný
krásných zážitků, neuvěřitelné pohostinnosti,
vstřícnosti a obětavosti tureckých organizátorů
nikdy nezapomeneme. A jejich krásné dárky
nám budou tyto skvělé chvíle připomínat.
Velký dík nás všech účastníků zájezdu patří též
paní učitelce Janouškové, bez jejíž velké snahy,
schopností a odvahy by se tento projekt neuskutečnil.
Za studenty 5. ročníku DS
Radka Jánešová a Jana Felcmanová

Projekt Grundtvig končí
ve skotském Folkirku
Ve dnech od 8. 5. 2011 do 14. 5. 2011 jsem
zavítala do skotského Folkirku, abychom společně s partnerskými zeměmi projektu International Patchwork uzavřely úspěšnou dvouletou
spolupráci v rámci programu Grundtvig –
Vzdělávání dospělých.
Během jednoho týdne zde probíhaly nejen
pracovní workshopy (presentace, tradiční hry,
lidové tance, typická skotská kuchyně, výtvarná výchova, hodiny skotštiny oživené národními písněmi apod.), ale měli jsme také možnost navštívit atraktivní skotská místa jako Fort
Bridge, Folkirk Wheel, Queen´s Port, Pine Apple a samozřejmě jedinečný a nezapomenutelný Edinburg.
Koordinátoři projektu ze Španělska, Turecka,
Itálie, Polska, Portugalska a hostitelského Skot-
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ska strávili poslední společný týden, během
kterého uzavřeli a zhodnotili celý projekt. Toto
závěrečné setkání však neznamenalo pouze
konec jedné skvělé spolupráce, ale i příslib
dalších
možných
společných
aktivit
v nadcházejících letech. Možná, že se i „noví
dálkaři“ mají na co těšit.
Mgr. Radmila Janoušková

Týden se Sibylou u nás i ve Španělsku

plný sluníčka, koupání, ale i her a poznávání
španělské země a její kultury. Koupání v moři,
noční bojová hra v opuštěném filmovém městečku duchů, výroba triček a korálkových ozdob či procházka po nádherné Malaze jistě
zůstanou dlouho v jejich vzpomínkách. Myslím,
že tento pobyt byl opravdu tou pověstnou
třešničkou na dortu a udělal tak krásnou tečku
za čtyřletým studiem teď již bývalé 4. C.

Projekty Týden se Sibylou a Boříme zdi, které
vznikly v rámci programu Mládež v akci,
umožnily studentům ze 4. C SZeŠ Lanškroun
a španělským studentům vzájemnou týdenní
výměnu. Cílem těchto aktivit bylo hned několik
- rozvoj komunikačních a organizačních schopností, schopnost pracovat v týmu a v neposlední řadě seznámení se s jinou kulturou či
navázání nových přátelství.
V září 2010 naše děvčata z klubu Alter Ego Sibyla připravila celotýdenní aktivity pro hosty
z Malagy. Program byl bohatý a zahrnoval
několik workshopů včetně módní přehlídky,
mezinárodních a netradičních disciplín (dojení
krávy, jízda traktorem, recitace a čtení z knih,
ochutnávka tradičních jídel, branný závod
zaměřený na orientaci v našem městě apod.),
ale i návštěvu ZOO v Olomouci a několika historických míst České republiky včetně Prahy.
Podzimní počasí bylo nádherné a tak Španělé
mohli okusit i něco z „Lanškrounské kopy“,
která patří již desítky let k jedné z největších
událostí a tradic našeho města.
Studenti z Malagy statečně zvládli krásných 15
kilometrů. Zřejmě šlo o nejdelší pěší túru
v jejich životě a tak medaile, kterou obdrželi,
získala jistě na ceně.
Na konci června 2011, hned po maturitě, vycestovali na oplátku naši studenti za svými
přáteli do Malagy. Strávili zde nádherný týden
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Projekt "Společná řeč mladých Evropanů", financován z programu Comenius – Partnerství škol (2009-2011)

Termín: 25.4.-3.5. 2010
Partnerská země: Lotyšsko
Akce:
Dvoutýdenní pobyt
v Lanškrouně

lotyšských

Čechů a Lotyšů. Na základě pravidelné vzájemné (především elektronické) komunikace,
a také na základě vzájemných návštěv, bylo
možno určit oblasti zájmu, které jsou společné
oběma stranám. Tyto typické oblasti zájmu
příznačné pro mladé lidi i s jejich důležitými
jazykovými vyjádřeními a frázemi byly shrnuty
v Česko-německo-lotyšském slovníku řeči mladých lidí, který je opatřen i nahrávkou správné
výslovnosti. Doprovodné materiály (představení partnerských zemí prostřednictvím znalostních kvízů, Power pointové prezentace
a krátká videa shrnující dojmy a zážitky mladých lidí z výměnných pobytů, Společná píseň
mladých Evropanů) dokumentují míru vlivu
kulturního a historického zázemí, geografické
polohy, ale i současné globalizace na život,
a také řeč, mladých lidí v obou zemích. Vše
můžete shlédnout na internetové stránce
projektu www.comenius-jugendsprache.eu .

studentů

Projekt Comenius – Partnerství škol
"Společná řeč mladých Evropanů"
Aktivity: společná projektová práce, účast ve
výuce, exkurze, účast na kulturních akcích
Termín: 24.9. – 5.10.2010
Partnerská země: Lotyšsko
Akce:
Desetidenní pobyt našich studentů v Jelgavě,
Lotyšsko
Projekt Comenius – Partnerství škol
"Společná řeč mladých Evropanů"
Aktivity: společná projektová práce, exkurze,
workshopy, účast na kulturních akcích
Projektu se účastnila třída 3.C a několik žáků
z dalších tříd. V rámci tohoto jazykového projektu "Společná řeč mladých Evropanů" jsme
se zaměřili jmenovitě na studium řeči mladých
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XII.
Činnost SJK
Svod klisen - registrace koní
V úterý 12. dubna do areálu ŠS při
SZeŠ Lanškroun směřovaly přepravníky na
koně na každoroční svod koní, při němž se
tradičně setkávají chovatelé koní z 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 koní.
Svodu se jako každý rok účastnili studenti
3. ročníku v rámci cvičení předmětu chov koní.
Ing. Hana Stehlíková

Chlaďas 2011
V sobotu 4. června 2011 na lanškrounském
kolbišti u seníku přivítalo slunečné ráno opět
milovníky chladnokrevných koní. V Dolním
Třešňovci se konal Chlaďas 2011, letošní kvalifikační kolo orlické oblasti do celostátního
finále soutěží tažných koní. Do oficiálních soutěží se přihlásil rekordní počet startujících: 14
kočí s celkem 20 koňmi. Do tradiční soutěže
pro mladé začínající kočí celkem tři startující
a do nového Amatér Cupu rovněž tři.
První soutěží programu byla jako vždy „ovladatelnost koní v kládě“, které se zúčastnilo celkem 21 dvojic. Na trati soutěžící překonávali
s osmimetrovou kládou obvyklé překážky osmičku, vlnovku, mezi stromy začelení, rampování a přepřažení a také lanškrounský, poměrně dost naplněný, vodní příkop. Po couvání (strkání klády) byla zařazeno shazování míč-

ku čelem strkané klády, které bylo ztíženo tím,
že obě překážky byly vůči sobě v pravém úhlu.
Letos se kočím a jejich koním toto dost dařilo,
navíc byl pro absolvování této překážky stanoven časový limit dvě minuty, takže
k prodlužování jízd nedocházelo. Nechyběl
průjezd kolem krávy Libuny, ani mezi diváky
oblíbený podsmyk. Výkony většiny soutěžících
byly velmi pěkné. Přesto vzhledem k technické
náročnosti trati se některým soutěžících nevyhnula nějaká chybička nebo delší čas, který
nabírali hlavně při „couvání“.
Letos přijel po několikaleté přestávce opět
zkušený závodník Vladimír Hajtmar se čtyřmi
koňmi. S koněm Lucius Salazar zvítězil
v ovladatelnosti před již standardně výborným
Františkem Fajglem s Borisem. Náš Streihun
pro nemoc nestartoval, domácí Ing. Hél měl
proto do soutěží mladého koně bez zkušeností
a druhého zapůjčeného, s kterým není tak
sehraný. Na dekorovaná místa tedy pochopitelně jejich výkony nestačily, ale ostudu neudělali.
Po poledni na slavnostním nástupu všichni
účastníci obdrželi účastnické floty a drobné
dárky, proběhlo vyhodnocení a dekorování
dopolední „ovladatelnost koní v kládě“. Poté
program pokračoval soutěžní „vozatajskou
jízdou“. V kurzu parkúru musela spřežení zdolávat nejrůznější překážky (osmičku, násep,
vlnovku, uličku ve tvaru U a L). Koně čekal
i „kruhový objezd“ kolem Libuny, couvání
a lanškrounská voda, tentokrát poměrně dost
naplněná. Této soutěže se zúčastnil i Ing. Jaroslav Hél se zapůjčeným spřežením Ferdou
a Mikim od pana Smítala a tuto soutěž
s přehledem vyhrál. Druhý s odstupem pouhé
jedné vteřiny skončil Mojmír Kubíček se
Steinmanem a Sagemem. Všech jedenáct spřežení předvedlo rychlou jízdou, bohužel se občas vloudila chybička „odměněná“ časovou
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penalizací a jedno spřežení bylo pro nedodržení kurzu trati vyloučeno.
Naše škola připravuje především mladé lidi
a podle pravidel v oficiálních soutěžích mohou
kočí startovat až od 18 let, připravili jsme pro
ně speciální soutěž, tzv. „dvojboj“. Absolvovali
dvě disciplíny - ovladatelnost v kládě s velkým
koněm – Jurášem Elišky Radové a formanskou
jízdu na jednodušším kurzu a s poníky Bárou
a Gerym. Na start nastoupili celkem 3 startující
- 3 studenti naší školy (druhačka Gábina Kamencová a dva prváci Pavel Repčík a Eliška
Radová). Všichni předvedli velmi pěkné výkony, ale pohár za první místo si nakonec odnesla
nejzkušenější Gábina Kamencová.
Pro dospělé začátečníky jako poděkování za
pomoc při přípravě závodů jsme připravili
vozatajskou jízdu s poníky, kterou jsme nazvali
Amatér Cup. Na kozlík usedly dvě ženy – Marie
Hélová a Eliška Radová st. a Ing. Rudolf Rabas,
který zúročil přece jen větší zkušenosti a soutěž vyhrál. Obě dámy si ale na kozlíku nevedly
vůbec špatně.

Knapovského, cenu diváků pro nejsympatičtější dvojici si letos odnesl Ing. Jaroslav Hél
s Jurášem. 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 – P. Carda, Lesy České republiky,
s.p.,Optima Lanškroun s.r.o., lesnické práce
a služby, obchod se dřevem, Moufarm –
Ing. Moutelík, Schaumann – výroba krmiv,
Snake s.r.o., Ing Dajč. Samozřejmě patří velký
dík všem dospělým i studentům, kteří jakýmkoli způsobem přispěli k přípravě a zdárnému
průběhu této akce.

Poslední disciplínou dne byl „těžký tah“. Pro
tuto především pro diváky velice zajímavou
soutěž byla připravena těžká technika
v podobě traktoru, pro zvyšování zátěže padesátikilové pytle s pískem. Zátěž byla nakládána
na krásně natřené a zrenovované saně, připravena byla dráha 20 x 5 metrů, kterou nesmí
kůň ani kočí při tahu opustit. Do soutěže bylo
přihlášeno cekem dvanáct velmi dobře připravených koní. Přesto mnoho koní skončilo na
relativně nízké váze pro velmi náročný suchý
terén. Vítězem se nakonec stal úžasný Viki,
který jako jediný utáhl 1500 kg celou dráhu.
Tradičně bylo připraveno několik speciálních
cen. Cenu pro nejúspěšnější ženu jsme letos
opět neudělovali, nejúspěšnějším koněm byla
rozhodčími vyhlášena opět klisna Sosna Jiřího
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Výsledky Chlaďas 2011
4. 6. 2011 Lanškroun
Umístění
Soutěžící
Kůň
Bydliště / klub
Výsledek
Ovladatelnost v kládě - jednospřeží
1. místo
Vladimír Hajtmar
Lucius Salazar
Rovensko
6:52,29
2. místo
František Fajgl
Boris
Končiny
6:55,08
3. místo
Vladimír Hajtmar
Gondor
Rovensko
7:05,52
4. místo
Jiří Knapovský
Sosna
České Libchavy
7:08,98
5. místo
Vladimír Hajtmar
Negros
Rovensko
7:13,30
Formanská jízda
1. místo
Ing. Jaroslav Hél
Ferda, Miky
Lanškroun
3:18,10
2. místo
Mojmír Kubíček
Steiman, Sagem
Staměřice
3:19,92
3. místo
Vladimír Hajtmar
Negro, Rigo
Rovensko
3:21,52
4. místo
Vit Matějka
Gomur, Gaston
Cotkytle
3:23,34
5. místo
Jiří Knapovský
Sosna, Streid-K
České Libchavy
3:31,68
Těžký tah
1. místo
Blahoslav Jurásek
Viky
Loučná n. Desnou
1500 kg
2. místo
Jiří Knapovský
Sosna
České Libchavy
1500 kg (9 m)
3. místo
Vladimír Hajtmar
Negros
Rovensko
1500 kg (0,5 m)
4. místo
Lukáš Pinkas
Scaut
Koldín
1400 kg (0,5 m)
5. místo
Mojmír Kubíček
Steiman
Staměřice
1300 kg
Dvojboj pro studenty a absolventy (ovladatelnost v kládě + vozatajská jízda)
Gábina Kamencová
Eliška Radová ml.
Pavel Repčík

Juráš + Gery, Bára
Juráš + Gery, Bára
Juráš + Gery, Bára
Amatér Cup – vozatajská jízda pro začátečníky

SZeŠ Lanškroun
SZeŠ Lanškroun
SZeŠ Lanškroun

Ing. Rudolf Rabas
Eliška Radová st.
Marie Hélová

Gery, Bára
Gery, Bára
Gery, Bára

SZeŠ Lanškroun
SZeŠ Lanškroun
SZeŠ Lanškroun

Ing. Hana Stehlíková
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Celá návštěva byla velmi působivým zážitkem
a ve všech zúčastněných zanechala silný dojem.

XIII.
Další aktivity školy

Ing. Hana Procházková, vyučující předmětu právo

Charitativní činnost

Návštěva vazební věznice
v Hradci Králové

Český den proti rakovině 11. 5. 2011

V rámci výuky předmětu právo 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, se systémem vězeňství
u nás i ve světě, s režimem příjmu zadrženého
a pobytu ve vazební věznici a poté ve věznici
pro výkon trestu, s profilem nejčastěji zadržovaných občanů a s dalšími podrobnostmi.
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.

Veřejná sbírka Ligy proti rakovině Praha
Ve středu 11. května 2011 se 8 dvojic studentek Střední zemědělské školy v Lanškrouně
vydalo do ulic, aby pokračovaly v mnohaleté
tradici prodeje kvítku měsíčku lékařského.
Počasí jim přálo a od občanů i návštěvníků
města získaly na boj proti rakovině celkovou
částku 18 932,- Kč. Nejúspěšněji se své role
zhostila dvojice 1. V třídy Nikola Jarošová
a Denisa Goluchová, které prodaly květinky za
částku 3 492,- Kč. Nejen jim patří náš dík.
Věra Kovaříková

SLUNÍČKOVÝ DEN – 6. 4. 2011
V letošním roce se naše škola nově zapojila do
sbírky pro opuštěné děti a pěstounské rodiny.
Dvojice studentek prodávaly symbol sbírky –
sluníčko. Ne vždy se setkaly s pozitivním přístupem veřejnosti, přesto se jim podařilo vybrat celkem 13 359,- Kč a 2 studentky (Kateřina Jelínková z 3. C a Maja Kupčáková z 1. B)
byly odměněny hodinkami za to, že prodaly
všechna jim přidělená sluníčka.
Věra Kovaříková

Sportovní kurzy
Zimní lyžařský kurz 2011
V únoru 2011 se studenti prvních ročníků zúčastnili lyžařského výcviku v Čenkovicích. Kurz
probíhal na sjezdových lyžích a snowboardech.
Někteří se jen přijeli zdokonalit v technice a jiní
se naučili základům lyžování nebo snowboardování. Ve večerním programu se studenti
dozvěděli o historii lyžování, lyžařské výzbroji
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a výstroji, nebezpečí hor a základy první pomoci.
Sněhové podmínky byly výborné, strava i ubytování na velmi slušné úrovni.
Mgr. Lenka Chrobáková

Sportovně-cyklistický kurz 2011
V polovině června se uskutečnil pro studenty
třetích ročníků sportovně-cyklistický kurz na
Pastvinách. Ubytování a stravu jsme měli na
chatě Lesanka. Pedagogický doprovod zajišťovali učitelé Lenka Chrobáková, Pavel Studený,
Rudolf Rabas, František Teichmann, Tereza
Krištofová a Iva Machová.
Náplní kurzu byl cyklistický a vodácký výcvik,
základy horolezectví, topografie, orientace
v terénu, střelba ze vzduchovky. Nechyběly ani
míčové hry, softball, koupání v přehradě nebo
odborná exkurze do elektrárny Pastviny. Celodenní výlet nás zavedl na pevnost Hanička
a Zemskou bránu.
V závěrečném dni proběhl branný závod družstev, kde studenti zúročili všechny své dovednosti a znalosti získané během pobytu. I když
přišel velký liják a z nebe „padaly trakaře“,
nikdo se nevrátil na start a všichni závod dokončili. Mnohé z nich jsme v cíli nepoznali
a jejich komentáře nelze publikovat. Odměnou
všem byl jedinečný týden plný sportu, zábavy,
krásné přírody a kamarádství.
Mgr. Lenka Chrobáková

Školní kolo, které se skládalo ze tří úloh a poznávačky, proběhlo během února zvlášť pro
kategorii A a B. Tradičně větší účast studentů
byla v kategorii B, do které se letos přihlásilo
sedm žáků. Do kategorie A se přihlásili čtyři
žáci.
Kategorii B ovládly studentky Hana Kubíčková
z 2.V a Jana Látalová z 1. A. Skončily těsně za
sebou s minimálním rozdílem 0,5 bodu. V áčku
se nejlépe dařilo ostřílené účastnici Anně Špacírové, která o 7,5 bodu předstihla spolužačku
ze 3. A Michaelu Zemánkovou.
Krajská kola pro obě kategorie proběhla tradičně na gymnáziu ve Svitavách. Náročný program soutěže se skládal z jednoho testu, dvou
poznávaček a tří praktických úloh.
Paradoxně se v krajském kole dařilo lépe žákyním, které postupovaly ze školního kola na
druhém místě. Jana Látalová při své premiéře
v kategorii B skončila na pěkném 16. místě
a Hana Kubíčková na 22. z celkem 28 nejlepších biologů celého Pardubického kraje. Stejný
počet účastníků se sešel také v kategorii
A o dva týdny později. Anně Špacírové se nedařilo a 27. místem nenaplnila očekávání.
Michaela Zemánková byla o dvě příčky lepší,
ale i pro ni bylo umístění zklamáním.
Bez ohledu na výsledky je tahle soutěž především zajímavou zkušeností a prvním setkáním
se skutečnou vědou.
František Teichmann

Soutěže

Matematické soutěže

Biologická olympiáda 2011
Biologická olympiáda je dlouhodobě precizně,
ale také velmi náročně připravovaná soutěž,
která svým charakterem zásadně přesahuje
standardy učiva střední školy. Každoročně má
nějaké klíčové téma, tím letošním byl pohled
biologa na ochranu přírody.

V březnu 2011 se naši studenti zúčastnili
29. ročníku regionální matematické soutěže
studentů SOŠ, SOU a SPŠ v Ústí nad Orlicí.
V nemalé konkurenci středních odborných škol
obsadili pěkná místa. V kategorii S1 Jana Látalová 5. místo a Jakub Řeháček 35. místo z 53
soutěžících, v kategorii S3 Michaela Zemánková 11. místo ze 45 soutěžících.
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Také v 19. ročníku celostátní matematické
soutěže žáků SOŠ, ISŠ, SOU a OU se naši studenti neztratili mezi neúspěšnými řešiteli. Ve
velké konkurenci se umístili na pěkných místech. V kategorii IV. Jana Látalová 62. místo,
Jakub Řeháček 74. místo ze 178 úspěšných
řešitelů, v kategorii VI. Michaela Zemánková
41. místo z 95 úspěšných řešitelů. Blahopřeji
studentům k vynikajícím výsledkům a věřím, že
se budou i nadále věnovat matematice nad
rámec studijních povinností.
Mgr. Lenka Tejklová

Lanškroun historický
Pátý ročník soutěže Lanškroun historický, jež
se koná obvykle v intervalu tří let, byl 11. května 2011 ukončen konferencí v sále lanškrounského zámku. Byly na ní představeny nejlepší
práce místních středoškoláků, které hodnotila
porota ve složení doc. Ing. Ladislav Maixner,
CSc., PaedDr. Marie Borkovcová a doc. PhDr.
Marie Macková, Ph.D. Tyto práce jsou také
zahrnuty ve sborníku.
Slavnostní náladu navodila v úvodu hudba
v podání žesťového kvartetu ZUŠ Jindřicha
Pravečka v Lanškrouně. Konference proběhla
pod záštitou starostky města Mgr. Stanislavy
Švarcové, která také v závěru spolu s porotci
předala ocenění nejlepším autorům. Programem provázela Mgr. Ivana Eliášová.
Letos ocenění získali:
1. místo:
Markéta Eliášová (SOŠ služeb, s.r.o., Olomouc,
III. ročník): Putování za hrady Lanšperk, Litice
a Potštejn
Klára Kostelecká (SOŠ a SOU Lanškroun,
3. ročník oboru Kadeřnice): Folklorní soubor
Jitřenka
Nela Faltusová (GY Lanškroun, septima): Firma
mého táty – FOREZ, s.r.o.

2. místo:
Petra Svatoňová (Gymnázium Lanškroun,
septima): Výlet do historie lanškrounských ulic
– Nádražní ulice
Sára Šedivá a Hedvika Matyášová (SZeŠ Lanškroun, 1.C, obor Ekonomika a podnikání):
Sázavské údolí
3. místo:
Filip Bůžek (SOŠ a SOU Lanškroun): Rozhovor s
dědou
Hana Beránková (GY Lanškroun, septima):
Rozhledny v okolí Lanškrounska
Další oceněné práce:
Karolína Hejlová a Radka Divíšková (Gymnázium Lanškroun, septima): Varhany a zvony v
kostelech v Lanškrouně;
Josef Pospíšil (SOŠ a SOU Lanškroun, 2. SE):
Události, které ovlivnily místo, kde žiji
(pozn. red.: článek vyšel v Listech Lanškrounska
10/11 2011 ze dne 20.5.2011)

I málo může znamenat hodně
Zájem o studium německého jazyka ubývá.
S touto skutečností se potýká nejen celá řada
základních škol, ale i střední školství je nuceno
na problém reagovat.
Nejsem si jistá, zda současný trend je správně
nastavený. Nemusíme zrovna číst Goetha
v originálu (i když – proč ne?), ale osvojit si řeč
našich jižních i západních sousedů pokládám za
praktické. Volný pracovní trh, dosažitelnost
zajímavých lokalit… Krátce řečeno – vidím
mnoho důvodů, proč se německým jazykem
zabývat do hloubky. Naštěstí nejsem sama.
Střední zemědělská škola v Lanškrouně je již
dlouhých sedm let pořadatelkou regionální
soutěže v německé konverzaci. Klání je uřčeno
žákům středních odborných škol.
Prvním rokem, kdy jsme náš nápad zrealizovali,
finančně vypomohlo SRPDŠ, v dalších letech
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jsem již úspěšně žádala Pardubický kraj o
grant. Uspořádat soutěž vyžaduje sice ne příliš
vysoké, přesto však určité náklady. Jednalo se
o částku, která nepřevýšila 6000,-Kč. Ceny pro
vítěze (slovníky a publikace o německy mluvících zemích), náklady na přípravu poslechových testů a materiálů pro ústní zkoušení…Soutěž vešla do povědomí, přesáhla dokonce i rámec Pardubického kraje. V letech
2005,2006,2007,2008 a 2009 spolu s ostatními
soutěžili i žáci střední školy v Šumperku a mohli jsme si dovolit pozvat hosty ze zahraniční
slovenské
Střední
zemědělské
školy
v Kežmaroku. Přidělená částka stále ještě stačila na jejich ubytování a další náklady.
Časy se mění. Přišla krize. Je třeba šetřit. Ke
svému překvapení jsem letos neobdržela nic.
Znovu a znovu se pokouším vysvětlit, že aktivita postavená na nápadech žáků je to nejcennější, co si může učitel přát. Marně. Projekt E3
dokonce zmizel z nabídky. Soutěžit či nesoutěžit? Poněkud poopravuji hamletovskou otázku,
přestože znám odpověď. U nás se soutěžit
bude!
Tradiční klání proběhlo za účasti šesti škol
Pardubického kraje v úterý 7.12. Celkem se
utkalo 36 žáků středních odborných škol. Samozřejmě, že byli oceněni. Velmi ráda bych
poděkovala firmám, které poskytly věcné dary
i finanční příspěvek. Jedná se o firmu PRAK –
prádelna Luděk Knápek, Cyklosport – Dvořák.
Obě jsou z Lanškrouna. Dále soutěž podpořil
MěÚ rovněž v Lanškrouně. Bez jejich přispění
by ocenění výherců rozhodně nebylo tak bohaté.
Němčinářů prý ubývá, ale ti, co se rozhodli
německý jazyk studovat, předvedli, že jim
snaha a chuť do práce nechybí. Tak zas za rok…

kategorie 3. – 4. roč.
2. místo Filip Houdek
3. místo Bohuslav Beran
Mgr. Drahuše Tkačíková

Studenti SZeŠ Lanškroun soutěží v
sudoku
Stejně jako loni a předloni se naše třída zúčastnila již 4. ročníku regionální soutěže žáků
základních a středních škol v SUDOKU, která se
konala 25. 2. 2011 na Gymnáziu ve Vysokém
Mýtě.
Do soutěže se nás původně přihlásilo pět, ale
den před konáním osud divoce zamíchal karty.
Vyskytly se problémy s dopravou a absencí.
Z pěti dívek jsme zbyly tři, ale ani to nás neodradilo.
Cesta autem uplynula velmi rychle a už jsme
brzdily na mýtském náměstí a vydaly se vstříc
nástrahám místního gymnázia. Po registraci se
všichni účastníci shromáždili v aule, kde byli
obeznámeni s pravidly. Všechny jsme se pohodlně usadily ve třídě a to už nás čekala 3 kola
po dvou sudoku. Každým kolem byla úroveň
sudoku vyšší. Mezi jednotlivými soutěžemi
byla krátká pauza na občerstvení a pro sdělování různých dojmů. Když jsme dopsaly poslední sudoku, byly naše pocity smíšené. Toto
kolo bylo obzvlášť těžké. I přes to jsme dosáhly
skvělých výsledků. Celkem soutěžilo přes devadesát účastníků ve třech kategoriích jednotlivců a v jedné kategorii družstev. Z naší kategorie skončila na 19. místě Michaela Musilová,
11. místo obsadila Sabina Jánská a Šárka Kvapilová, stejně jako loni, zabodovala a skončila na
vynikajícím 2. místě.

Umístění našich studentů:
kategorie 1. – 2. roč.
3. místo Lucie Vodičková
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XIV.
Financování školy
Hodnocení činnosti organizace:
Naše škola je poměrně specifická, co se týká rozsahu nemovitého majetku. Areál školy je velmi
rozsáhlý a je na něm umístěno množství staveb a budov, Jedná se o vlastní školní budovu a tzv.
„starou budovu“ budovu praxe, kuchyně, internátu, hřiště, parkovací boxy, tzv „plechová hala“
atd. Zpravovat a zejména udržovat tak rozsáhlý majetek, kdy každá budova má (např. svůj systém
vytápění) je samozřejmě velmi náročné, jak finančně, tak i z hlediska požadavků na práci údržbářů,
zajišťování revizí, řešení havárií a jejich předcházení. Zateplení pláště budov v roce 2009 se samozřejmě projevilo v úsporách nákladů na energie. Tato skutečnost se ale okamžitě projevila ve snížení příspěvků zřizovatele na provoz. Výše příspěvků na provoz nám umožňuje provádět pouze
běžnou údržbu s tím, že každá neočekávaná událost a havárie vytváří na rozpočet školy značný
tlak. Na přijímání preventivních opatření k předcházení možných havárií a vylepšování prostředí
školy nám tak již finanční prostředky nestačí.
Jednou z cest, jak si finančně trochu přilepšit je doplňková činnost školy. Zejména pořádání kurzů
a školení pro veřejnost, pronájem volné kapacity internátu atd. V této oblasti je škola velmi aktivní. Tržby z této činnosti v roce 2010 dosáhly výše 734 tis. Kč.
Vybavení školy učebními pomůckami se nám daří postupně vylepšovat, ale i zde je co zlepšovat.
Netěší nás zejména nízká vybavenost tříd moderními výukovými prostředky jako interaktivní tabule, dataprojektory atd. Zlepšilo se vybavení učeben výpočetní techniky.
Výhodou školy je její bezprostřední sousedství se školním statkem. Tím že koně pro výuku, ale
i ostatní hospodářská zvířata jsou ustájena bezprostředně u školy znamená, že výuka na škole
neprobíhá izolovaně, odděleně od praxe. Odpadají ztráty času na přesuny z pracoviště na pracoviště atd. Vlastní spolupráce se Školním statkem probíhá standartně na nadstandartní úrovni.

Vypořádání finančního vztahu k rozpočtu zřizovatele

a) Rozpočet školy
Neinvestiční příspěvek na provoz školy
Z dotací státního rozpočtu…………………………………………21 553 tis.Kč
Neinvestiční příspěvek na provoz školy
Z dotací krajského úřadu……………………………………………2 482 tis.Kč
Příjmy z provozu školy……………………………………………...3 610 tis.Kč
Převody z fondů ……………………………………………….…… 295 tis.Kč
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Příjmy celkem ……………………………………………..…........27 940 tis.Kč

Náklady celkem ………………………………………………...... 27 940 tis.Kč
Hospodářský výsledek …………………………………………………. 0 tis.Kč

b) Investiční činnost
Z celkové částky plánované na investiční činnost bylo v roce 2010 bylo použito 130 tis.Kč na nákup
pečicí pánve do kuchyně. Během roku jsme řešili havárie rozvodů vody a odpadů na internátu i na
budově školy v celkové výši cca 400 tis. Kč. Tyto náklady byly kryty převodem prostředků
z investičního fondu do provozních prostředků

c) Fondy
Fond reprodukce investičního majetku:
Počáteční stav ..................................................................................................................... 71 tis. Kč
Tvorba z odpisů ................................................................................................................ 602 tis. Kč
Převod zpět do rozpočtu zřizovatele
Převod do provozních prostředků školy
Konečný stav……………………………………………………................................................................. 35 tis. Kč

FKSP:
Počáteční stav ..................................................................................................................... 94 tis. Kč
Konečný stav .................................................................................................................... 148 tis. Kč

Prostředky fondu byly použity především na stravování zaměstnanců, zájezdy do divadla a další
kulturní a společenské akce.

Fond rezervní:
Počáteční stav………………………………………………… .....................................................................0 tis. Kč
Konečný stav…………………………………………………… ...................................................................22 tis. Kč
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Hospodářský výsledek a jeho použití
Hospodářský výsledek za rok 2010 činil 0 tis. Kč za hlavní činnost, rozpočet byl vyrovnaný,
Zvyšující se ceny energií, materiálu, PHM, potravin, náklady na účelovost (koně - výuka jezdectví)
nám neumožňují vytvořit plně pokrytý fond na opravy a údržby majetku. Hlavní činnost školy se
nám podařila zajistit bez vážnějších problémů.

Doplňková činnost
Hospodářskou činnost školy vykonávají zaměstnanci školy nad rámec svých pracovních povinností.
Dosažený hospodářský výsledek slouží ke krytí potřeb investičního a neinvestičního charakteru a k
rozvoji hospodářské činnosti.

Hospodářská činnost zahrnuje celkem 5 středisek:
- výcvik koní
- výuka a vzdělávání pro ostatní zájemce o obor
- stravování
- pronájem ubytovacích zařízení
- autoškola
V roce 2010 byl výsledek hospodářské činnosti + 200 tis. Kč. Kromě střediska vzdělávání se na
podstatné části tvorby zisku podílí pronájem ubytovacích zařízení, kde využíváme volné kapacity
domova mládeže o prázdninách k ubytovávání cyklistů při závodech v regionu Lanškrouna. 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.
Karel Tribula
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XV.
Studenti školy
Třída 1.A
třídní učitel: Ing. Oldřich Vinduška
Brýdl Martin, Černohous Lukáš, Červenková Hana, Fiedler Antonín, Filip Petr, Hurtíková Andrea,
Kadlec Jan, Kashalupa Artem, Klimešová Marcela, Kopecký Lukáš, Kovářová Aneta, Látalová Jana,
Menšík Pavel, Merkuda Lukáš, Ptáčníková Veronika, Repčik Pavel, Roller Jiří, Řeháček Jakub, Swiatková Lucie, Tomišková Martina

Třída 1.B
třídní učitel: Mgr. Emil Fogl
Bergerová Zuzana, Čudová Veronika, Demelová Ludmila, Géryková Karolína, Gonzalesová Michaela, Hloušková Michaela, Hošková Anna, Janošťáková Lucie, Klečáková Martina, Kupčáková Maja,
Lofová Lenka, Martínková Veronika, Mrňková Marcela, Peterková Veronika, Radová Eliška, Reisigová Dana, Reisová Viola, Schwarzová Adriana, Slaninová Helena

Třída 1.C
třídní učitel: Ing. Hana Procházková
Ambrožová Nikola, Beranová Marcela, Berkyová Markéta, Budka Marek, Cinková Eva, Cinková
Pavlína, Coufal Martin, Čechová Nikola, Hozáková Constanze, Kyselicová Natálie, Matyášová Hedvika, Minářová Denisa, Musilová Tereza, Novotný Aleš, Pekař Vojtěch, Pirklová Aneta, Robková
Veronika, Schmucková Veronika, Smrkal Martin, Šedivá Sára

Třída 1.V
třídní učitel: Mgr. Daniela Pravdová
Dítětová Andrea, Goluchová Denisa, Janíček Jan, Jankovičová Kristýna, Katolická Marcela, Klimešová Zuzana, Kopecká Marie, Kosová Žaneta, Košková Marie, Kroutilová Martina, Kunc Petr, Látalová Ivana, Málková Pavlína, Marklová Adéla, Mirgová Věra, Najmanová Tereza, Ouřecký Miloš,
Posltová Zuzana, Příhoda Michal, Štěpánková Kateřina, Trmalová Kamila, Urbanová Dominika,
Vodičková Lucie, Vondrová Eva, Žolnová Denisa
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Třída 2.A
třídní učitel: Ing. Jan Račanský
Benešová Lucie, Bocková Tereza, 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

Třída 2.B
třídní učitel: Mgr. Pavel Dvořáček, od 1.4.2011 Mgr. Martina Dolečková
Bezáková Šárka, Hlavůňková Bára, Holčáková Lucie, Holubcová Kateřina, Hýsková Michaela, Kelblová Klára, Kocourková Eva, Konečná Markéta, Košťálová Nikola, Müllerová Vendula, Polichtová
Dominika, Rupcová Tereza, Smejkalová Lucie, Suchánková Šarlota, Ulčová klára, Berková Alexandra, Faltová Tereza, Kvasničková Petra, Perlíková Tereza

Třída 2.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

Třída 2.V
třídní učitel: Mgr. František Teichmann
Aulichová Tereza, Bartošová Kristýna, Bezstarostiová Martina, Důrková Adéla, Dvořáková Šárka,
Judová Kristýna, Koblížková Denisa, Kocourková Viktorie, Koutná Denisa, Kubíčková Hana, Maturová Lucie, Matušková Eva, Mikulecká Sabina, Nagy Filip, Němečková Barbora, 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 3.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 3.B
třídní učitelka: Mgr. Lenka Chrobáková
Bilíková Daniela, Doležalová Marcela Monika, Hradilová Zlata, Javorová Petra, Kaštovská Alexandra, Konvalinková Klára, Kösslerová Edita, Ludvíčková Eliška, Novotná Gabriela, Novotná Lucie,
Piskačová Dominika, Prasková Kateřina, Preclíková Stanislava, Randáková Hana, Součková Pavlína,
Tlučhořová Kristýna, Tomanová Dominika, Vašátková Zuzana, Zdeňková Tereza, Tatarová Milena

Třída 3.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,
Kotasová Olga, Marková Eva, Melichar Jakub, Ryšavý Mario, Pániková Denisa, Piterková Aneta,
Pluskalová Klára, Prokopová Kateřina, Rubeš David, Vacková Anna, Vychytilová Markéta, Zastoupil
Kamil

Třída 4.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,
Meissnerová Alena, Karvánková Simona
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Třída 4.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 4.C
třídní učitelka: Mgr. Radmila Janoušková
Albertová Adéla, Bajus Michal, Bosáková Martina, Dobřanská Nikola, Dostálová Klára, 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

Třída 5.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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