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Výroční zprávu za školní rok 2012/2013 schválila Školská rada SZeŠ Lanškroun v říjnu 2013.

Výroční zpráva SZeŠ Lanškroun za školní rok 2012/2013

I.
Úvodní slovo ředitele školy
Vážení přátelé Střední školy zemědělské a veterinární Lanškroun,
Tak jako každoročně nadešla doba zhodnotit uplynulý školní rok 2012/13. Pokud jsem před rokem
hodnotil uplynulé období jako rok, ve kterém se dokončovalo a začalo využívat zázemí vystavěné z investičního projektu z „evropských peněz“, pak rok 2012/13 byl charakteristický „novým začátkem“
při podávání žádostí o čerpání prostředků fondů z ESF Operačního programu pro vzdělávání a konkurenceschopnost a jejich následné realizace. Škola se i nadále snažila zlepšovat zázemí pro výuku zemědělských a veterinárních předmětů, ale i pro další vzdělávání v oblasti zemědělství. V průběhu roku
se pořádaly, v době udržitelnosti, nově vytvořené a inovované zemědělské kurzy:
 KURZ INSEMINACE A VPRAVOVÁNÍ EMBRYÍ INSEMINAČNÍ TECHNIKOU U SKOTU, OVCÍ A KOZ
 KURZ PRO VÝKON OBECNÝCH ZEMĚDĚLSKÝCH ČINNOSTÍ
 CVIČITEL JEZDECTVÍ
 PŘÍPRAVNÉ KURZY PRO ÚSPĚŠNÉ SPLNĚNÍ ZKOUŠEK ZÁKLADNÍHO VÝCVIKU JEZDCE
 PŘÍPRAVNÉ KURZY PRO ÚSPĚŠNÉ SPLNĚNÍ VÝKONNOSTNÍCH ZKOUŠEK
Již více jak rok se intenzivně využívala nová stáj Veterinárně-zemědělského centra, narodili se zde plemenní býčci v současné
době působící v přirozené plemenitbě i na inseminační stanici po celé ČR. Naši žáci se úspěšně zúčastnili se zde narozenými
jalovičkami Národní výstavy hospodářských zvířat v Brně. I nadále bude naše škola usilovat projekty nové, umožňující další
rozšíření a zkvalitnění vzdělávání v oblasti zemědělství a veterinářství.
Škola během roku prošla několika řádnými kontrolami ze strany zřizovatele, správce evropských fondů jednotlivých projektů, SSSZ, SZIF, plemenářské inspekce, a FÚ.
Příjímací řízení proběhlo opět podle pravidel doporučených všem středním školám v Pardubickém kraji a do stávajícího
školního roku nastoupilo téměř devadesát žáků dvou oborů a to Agropodnikáni a Veterinářství. Naproti tomu školu opustilo
92 maturantů.
I tento školní rok se opět rozšířila spolupráce s novou evropskou zemí. Ve školním roce 2012/13 započala spolupráce s obdobnou střední školou ve Francii. Naši žáci navštívili vzdělávací zařízení a zemědělské farmy Francouzské Polynésie a v tomto
školním roce pak Norska a Chorvatska. Díky realizaci těchto mezinárodních projektů i vlastních aktivit školy mohou naši žáci
i někteří učitelé navštívit vybrané evropské země.
V květnu 2013 se opět podařilo zorganizovat jezdecké závody „O hliněný pohár“ a „Den zemědělské školy“ spolu s doprovodným programem, opět s vysokou účastí z řad odborné i laické veřejnosti. Dále se naši žáci aktivně účastnili několika
propagačních akcí „Zemědělství žije“ pořádaných Zemědělským svazem ČR. Stejně jako i v letech předchozích bych chtěl
touto cestou poděkovat všem zaměstnancům, sponzorům a v neposlední řadě našim žákům za pomoc při přípravě a organizaci těchto propagačních a vzdělávacích akcí.
Dlouhodobou strategií Střední zemědělské a veterinární školy Lanškroun je tedy vytvoření veterinárně-zemědělského vzdělávacího centra s funkčním školským zařízením pro praktickou výuku (školní statek a VZC), sloužícího jak žákům školy, tak
zájemcům z řad dalšího vzdělávání odborné veřejnosti. V této souvislosti se v současné době sestavuje žádost o finanční
prostředky z Rozvojového operačního projektu Severovýchod, které by mohly zajistit další rozšíření zázemí pro žáky naší
školy.
V této výroční zprávě se pokusíme Vás seznámit s průběhem uplynulého školního roku a přiblížit Vám život naší školy, žáků,
zaměstnanců a přátel SZeŠ Lanškroun.
Ing. David Hruška, ředitel školy
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II.
Charakteristika školy
Střední škola zemědělská a veterinární Lanškroun vznikla v roce 1960 ze zemědělského učiliště. SZeŠ se skládala ze čtyř
významných celků – vlastní školy, školního statku, který svými objekty přímo navazuje na areál školy; domova mládeže,
jídelny a od nového školního roku přibyla ještě nová stáj a laboratoř. 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.
Vyučujeme tři maturitní obory – Agropodnikání, 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 vědecko-výzkumnými 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, Asociace vzdělávacích zařízení pro rozvoj venkovského prostoru se sídlem v Humpolci a Asociace aktivních
škol.
Škola má bohatou mezinárodní spolupráci a v rámci mezinárodních projektů připravujeme naše žáky a učitele na život v EU
a také se snažíme zlepšit komunikační schopnosti zejména v anglickém jazyce. Spolupracovali jsme se školami obdobného
typu v Itálii, Francii, Německu, Rakousku, Slovinsku, Dánsku, Švédsku, Portugalsku, Bulharsku, Norsku a Slovensku, Islandu,
Francii, Chorvatsku a Francouzské Polynésii. V rámci zlepšování komunikační schopnosti žáků v německém jazyce se jedná
o spolupráci především 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
-veterinářství

Ing. David Hruška, ředitel školy
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Název (Name of school, Name der Schule)
Střední škola zemědělská a veterinární Lanškroun

Sídlo organizace (Seat of organization, Sitzung)
563 22 Lanškroun, Dolní Třešňovec 17,
loc: 49o55’23,4”N; 16o36’43,84”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)
Mgr. Daniela Pravdová
tel.: +420 465 321 098, e-mail: pravdova@szes-la.cz

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

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

Školská rada (School Council, Schulrat)
Ing. Jaromíra Tmějová, Ing. Jan Šebrle, Ing. Petr Hošek
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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POČET TŘÍD

13

POČET ŽÁKŮ

30 2

PRŮMĚRNÝ POČET ŽÁKŮ NA TŘÍDU

23, 23

PRŮMĚRNÝ POČET ŽÁKŮ NA UČITELE

10, 86

PRŮMĚRNÁ DOCHÁZKA ŽÁK Ů

85, 35 %

POČET ŽÁKŮ V OBORECH
A)

4 - LETÝ STUDIJNÍ

28 2

B)

5 - LETÝ DÁLKOVÝ

20

ŠKOLA VYUČOVALA NÁSLE DUJÍCÍ OBORY
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
EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ

6 3- 4 1- M / 01 , D E N N Í

POČET ŽÁKŮ, KTEŘÍ OPAKOVALI ROČNÍK

1

POČET ŽÁKŮ, KTEŘÍ PŘEDČASNĚ UKONČILI STUDIUM

7

POČET ŽÁKŮ, KTEŘÍ BYLI ZE STUDIA VYLOUČENI

1

POČET ŽÁKŮ, KTEŘÍ PŘEŠLI Z JINÝCH ŠKOL

1

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

4, 6 4 %

CELKOVÝ POČET NEOMLUV ENÝCH HODIN

48 0

POČET ŽÁKŮ, KTEŘÍ PŘERUŠILI STUD IUM

0
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Úkoly na školní rok 2013/2014
1.

I nadále se snažit o maximální naplnění kapacity školy (360 žáků) a zastavit klesající počty žáků.

2.

Modernizovat zbývající laboratoře novými, moderními přístroji na diagnostiku a rozbory. Vybudovat odpočinkové
a relaxační zóny v areálu školy a školního statku (bývalá „botanická zahrada“ a její okolí).

3.

Vybudovat nové výběhy a naplnit je zvířaty obvykle chovanými na selském dvoře, přilákat nejmladší kategorii potenciálních žáků a popularizovat zemědělství jako takové

4.

Pokračovat ve zlepšování výsledků výchovně vzdělávacího procesu s důrazem na vynikající a výjimečné studenty
(spolupráce se sociálními partnery, stipendia); snížit absenci a počet neprospívajících žáků, snížit úbytek žáků během
studia.

5.

Dále 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.

6.

Ještě více zlepšit propagaci oboru Veterinářství a Agropodnikání.

7.

Pokračovat a vylepšit pořádání výstav a obdobných akcí (do budoucna vybudovat prostory pro pořádání těchto společensko-popularizačních akcí), Dnů otevřených dveří SZeŠ, jezdeckých závodů a v celkové propagaci školy.

8.

Umožnit získání licence cvičitele, pořádat 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).

9.

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

10. Nadále přebudovávat areál školního statku na farmu odpovídající modernímu pojetí hospodaření.
11. Dovybavovat učebny didaktickou technikou, opravit elektroinstalaci nové budovy.
12. Více spolupracovat s vysokými školami v ČR a zahraničí; hlavně pak s MU a VFU v Brně a ČZU v Praze.
13. Rozšířit spolupráci se sociálními partnery školy .
Ing. David Hruška, ředitel školy

Výuka praktických činností v odborných předmětech v roce 2012/2013
V tomto školním roce se všechny ročníky oboru Agropodnikání, Veterinářství i Ekonomiky a podnikání učily podle školních
vzdělávacích plánů.
Pod vedením učitelů praxe a instruktorů probíhají praxe rozvrhové, učební (ve vícehodinových blocích) a odborné (ve vícedenních blocích), zde je plně využívané zázemí školy a provozů školního statku, který je též od 1. 7. 2011 součástí školy a navazuje bezprostředně na areál školy. Využíváme toto zázemí i na možnost vykonání individuální praxe – žáků nižších ročníků.
Nejvíce využívaným zařízením nová stáj skotu, kde jsou ustájeny krávy (mléčné i masné produkce), jalovice a telata. Dalším
velmi intenzivně využívaným pracovištěm je středisko chovu koní. Pro žáky se zaměřením na zemědělský provoz se škola snaží
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
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 a praktických cvičení v předmětu Základy mechanizace v aktivitách firmy včetně servisních činností prodávané techniky.
Pro odborné blokové a individuální praxe využíváme rovněž zázemí školního statku, nedalekého psího útulku a zařízení veterinárního centra, které je zřízeno při škole. 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 a životní prostředí, úprava zvířat, spoluúčast na
výcviku psů a další volnočasové činnosti. Toto zázemí využívají žáci oboru Veterinářství, vyjímečně Agropodnikání.
Ve školním roce 2012-2013 škola dále využívala pro praxe osvědčená praktická smluvní pracoviště na podnicích v působnosti
celého Pardubického kraje i mimo tento region. Jedná se o společnosti zabývající se zemědělskou prvovýrobou ZOD Žichlínek,
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a.s. Podorlicko – Mistrovice, farma manželů Kaplanových v Líšnici, kde je možné načerpat znalosti s provozováním agroturistiky. Stále více je využíváno možnosti praxí na rodinných farmách. U žáků, kteří pocházejí z rodin provozující zemědělskou
prvovýrobu, umožní škola na základě žádosti rodičů odborné individuální praxe doma, většinou v sezónních pracích (např.
orba, setí, sklizeň…)
Žáci se zaměřením na chov koní mají možnost výběru individuálních praxí na již tradičních pracovištích. Jsou to praxe v následujících chovech koní: u pana Skřivana na Suché u Litomyšle, manželů Půlpánových, hřebčín „Equus Kinský“ v Hradištku nedaleko Sadské. Využívání koní pro léčebnou terapii (hiporehabilitaci a hipoterapii) v Brně Hostěnicích u Bc. Cackové Vandy.
Pokračují kontakty se stájí pana Bittla, který provozuje jezdeckou školu a agroturistiku na koních v Semníně 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.
Žáci oboru Veterinářství vykonávají individuální praxi na základě dohod o vykonání praxe u veterinárních lékařů, na veterinárních klinikách, v útulcích pro postižená zvířata, v útulcích pro psy, zoologických zahradách, Zverimexech. Mimo individuální
praxe, které si vyřizují sami žáci na základě svého dalšího směrování je část individuálních praxí konána na smluvních pracovištích školy: Jatka Lanškroun, chov prasat Sázava – ZOD Žichlínek, Contipro Dolní Dobrouč, Xcell Slovakia Breeding Services,
s.r.o. Bratislava.
Jako každý školní rok i letošní jsme se zúčastnili celostátní soutěže zemědělských škol, která se konala v dubnu 2013 v Táboře.
Za naši školu se soutěže zúčastnil žák 4. ročníku – Tomáš Chaloupek.
Využili jsme i pozvání družební školy ve slovenském Kežmaroku, kde se konala v měsíci březnu 2013 celoslovenská soutěž –
„Mladý ekofarmár“ se zaměřením na tématiku okolo získávání, hodnocení, zpracování kravského mléka. Za naši školu se této
soutěže zúčastnili žáci 3. ročníku: Jana Látalová a Antonín Fiedler. Oba dva v této náročné soutěži byli úspěšní a získali certifikát
–„ Mladý ekofarmár“ s platností pro celé Slovensko.
Ing. Josef Coufal

Autoškola 2011/2012
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, Z-7211 a Z-5211, dva vleky o nosnosti 5t, osobní automobily
Felicia 1,3 a Fabia 1,2 a motocykl Jawa350.
Výuku předmětu Řízení motorových vozidel a praktický výcvik v řízení vyučuje pan Zdeněk Paďour. V případě potřeby pomáhají při výcviku v řízení Ing. Jaromír Kubeš a pan Jaromír Kubeš ml.
Autoškola při SZeŠ Lanškroun počítá i v následujících letech s výše uvedenými službami a přes značnou ekonomickou náročnost také se zajištěním výuky a výcviku v rámci předmětu Motorová vozidla.
Zdeněk Paďour
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Školská rada
Školská rada SZeŠ Lanškroun je orgánem školy, který umožňuje zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy.
Byla zřízena zřizovatelem školy, tj. Pardubickým krajem, a na naší škole je ustanovena od školního roku 2005/2006. Její existence a činnost je dána školským zákonem. Má tři členy, kteří se schází minimálně dvakrát ročně tak, aby mohla rada plnit své
hlavní úkoly.
Školská rada se vyjadřuje k návrhům školních vzdělávacích programů, schvaluje výroční zprávu o činnosti školy, schvaluje
školní a stipendijní řád, pravidla hodnocení žáků, podílí se na tvorbě koncepčních záměrů, projednává návrh rozpočtu školy
na příští rok, projednává inspekční zprávy, podává podněty.
Členy rady na naší škole jsou za pedagogický sbor Ing. Jaromíra Tmějová, zástupcem studentů a jejich zákonných zástupců je
pan Ing. Petr Hošek, za zřizovatele byl jmenován Ing. Jan Šebrle. Předsedkyní školské rady je Ing. Jaromíra Tmějová.
Schůzky rady se uskutečňují vždy na jaře a na podzim.
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 3. C. 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 2012/2013
Ve školním roce 2012/2013 v oblasti informačních a komunikačních technologií jsme se ocitli v období mezi realizaci projektů
ESF v operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost („Tvorba výukových kurzů a materiálů pro zkvalitnění výuky“
a „Rozvoj nabídky dalšího vzdělávání v oblasti zemědělství“) a využití projektu „Inovace a zkvalitnění výuky“, který bude čerpat
prostředky v rámci akce EU peníze SŠ. Všechny tyto projekty jsou primárně zaměřeny na tvorbu výukových materiálů, ale jako
související efekt přináší možnost také modernizace technického didaktického vybavení.
Z prostředků minulých projektů byla již v minulých letech pořízena kompletní digitální jazyková učebna. V nadcházejícím projektu bude v průběhu letních prázdnin modernizováno vybavení jedné počítačové učebny, které již opravdu hodně přesluhuje
a pro výuku se stává málo použitelným. Dále bude vybavena jedna další učebna interaktivním vybavením (tabule, projektor,
PC) a dovybaveny některé další učebny.
Situace ve stavu počítačů, kterými jsou vybaveny jednotlivé kabinety je nadále výrazně problematičtější – jsou vesměs výrazně
starší pěti let a vyžadují obměnu, která se v posledních letech vzhledem k finančním možnostem školy téměř zastavila. Obměna byla v tomto školním roce řešena pouze v případě definitivního selhání hardwaru dvou počítačů a to jejich náhradou
pomocí repasované techniky.
Situaci zlepšuje vybavenost učitelů notebooky – ať už vlastními nebo pořízenými nedávno z projektů ESF – pro přípravu interaktivních a e-learningových studijních materiálů.
Stále častěji využívanou součástí webu školy je také aplikace informující rodiče a studenty o studijních výsledcích a absenci
včetně rozhraní pro komunikaci mezi školou, rodiči a studenty. Během jednoho pololetí vykazuje tato aplikace zhruba dvacet
tisíc přístupů oprávněných uživatelů (žáci, rodiče, učitelé).
Jako doplněk školního webu je také udržován a inovován obsah obou e-learningových portálů, které poskytují v rámci udržitelnosti vzdělávací materiály pro oba projekty ESF – tedy jeden pro studenty školy a druhý pro oblast vzdělávání veřejnosti
(dospělých) v oboru zemědělství. Získali jsme tím dobrý nástroj, který může být dále rozvíjen a používán i v dalších předmětech
výuky.
Mgr. Emil Fogl
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III.
Obory vzdělání

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:

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

Předmět

Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku
1.
2.
3.
4.

Celkem hodin

A.Povinné vyučovací předměty
a)základní
Český jazyk

3

2

3

4

12

Cizí jazyk

3

3

3

3

12

1

1

1

3

Občanská nauka
Dějepis

2

2

Zeměpis

2

2

Matematika

3

Fyzika

2

Informační technologie

2

2

Tělesná výchova

2

2

Biologie a ekologie

3

4

Chemie
Základy mechanizace

3

2

8
2
4

2

2

8
7

3

3

6

4/2

3/2

7/4

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

2

Praxe

2

2

3/4

2/3

2

4
4

Rozvoj venkova a agroturistika

2

2

5/5

6/7

16/19

Maturitní seminář (SIT, SEM, ZSV, SEMANJ, SEMNEJ)

2

2

4***)

Účetnictví

2

Kynologie/Myslivost

2/0

Chov koní

0/2

0/2

0/4

0/3

0/3

0/12

b) volitelné)

Jezdectví

0/3

0/3

Teorie jízdy

0/1

0/1

Veterinářství
Ochrana rostlin/Psychologie
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Obnovitelné zdroje energie

1/0

Řízení speciálních strojů/Laboratorní kontrola

1/0
1/0

Stroje a zařízení

2
Celkem

B. Nepovinné vyučovací předměty

1*)/0
2

31/33

32/33

33

33

129/132

2

2

2

2

8

4)

Nepovinný cizí jazyk
Myslivost

0/2

0/2

Kynologie

0/2

0/2

Seminář z chemie

2

2

Seminář z biologie

2

2

0/2

0/2

Psychologie

*) žák si volí 1 hodinu za týden
**) žák si volí 2 hodiny za týden
***) žák 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 možnosti 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 žáci 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 možné realizovat i zahraničí. V každém ročníku žáci
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 VYUŽITÍ TÝDNŮ V OBDOBÍ ZÁŘÍ – ČERVEN ŠKOLNÍHO ROKU
1. ročník

2. ročník

3. ročník

4. ročník

Vyučování dle rozpisu učiva

Činnost

34

32

32

30

Bloková

1

2

3

2

Provozní praxe (včetně prázdninové)

2

2

2

Maturitní zkouška

2

Rezerva
Sportovně výcvikový kurz

1

Ekologický kurz

1
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

a) základní
Český jazyk

3

2

3

3

11

První cizí jazyk 1)

3

3

3

3

12

Druhý cizí jazyk 2)

3

3

2

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

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, SEMANJ, SEMNEJ) 5) *
Konverzace v cizím jazyce

6)

2

1

Efektivní komunikace
Finance a daně

2

Hospodářský zeměpis

2

Statistika

2

2

Literární seminář - Veřejná správa

2

7)

2

2

celkem volitelné

2

3

7

10

22

celkem povinné vyučovací předměty

33

33

33

30

129

B. Nepovinné vyučovací předměty 8)

POZNÁMKY:
1.
2.
3.
4.

Žáci si volí podle svého dosavadního studia mezi anglickým jazykem a německým jazykem.
Žáci 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 vždy 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…
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5.
6.
7.
8.
*

Odborná praxe (viz Přehled využití týdnů ve školním roce) je v reálných pracovních podmínkách okolních firem a organizací.
Obsahuje v 1. až 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 souběžně s teoretickým vyučováním a nezapočítává se do celkového počtu hodin. Je
v rozsahu 1 týdne v každém ročníku. Probíhá ve školním bistru, vybraných podnicích a institucích a ve 4. ročníku žáci 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 žáci 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.
Žáci si podle svého zájmu volí mezi předměty literární seminář a veřejná správa. O minimálním počtu žáků v předmětu rozhoduje
ředitel školy podle hlediska hospodárnosti a podle možností školy.
Zařazení, struktura, obsah i rozsah nepovinných předmětů je plně v kompetenci ředitele školy, podle možností školy a zájmu žáků.
Předměty volitelné zkoušky společné části maturitní zkoušky, ke kterým škola žáky 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 možností a potřeb
školy a platných předpisů.

PŘEHLED VYUŽITÍ TÝDNŮ VE ŠKOLNÍM ROCE

Činnost
Vyučování dle rozpisu učiva
Odborná praxe

4) /OP

individuální

1. ročník
34

2. ročník
34

3. ročník
34

4. ročník
30

0/ 1

0/ 1

1/1

1/1

Maturitní zkouška

2

Rezerva
Sportovní výcvikový kurz (zimní, letní)

1

1

Časová rezerva (opakování,

5

5

5

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

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

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
Výživa 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
Praxe
b) volitelné 2)
Maturitní seminář (SIT, SEM, ZSV, SEMANJ,
SEMNEJ)3)
Canisterapie/Úvod do hiporehabilitace
Chov a choroby drobných zvířat
Chov exotických zvířat/Seminář z chemie/Seminář z biologie

29
3
3
2
3
2
2
2
3
3
3
2

30
2
3
1

28
3
3
1

3

2

2
2
4
3
2
1

3
2
6/7
2/2

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

2/0

1/0
4/0
2/0

0/2

0/2

2

2

2
1
2
2

2
2
3
1

2

1
2

1
3/4

3
2/3

2/0

3

2
1

1
2
3
2
5/5
2/2

1

1/0
2/0

Chov koní/Účetnictví/Seminář z chemie/Seminář z biologie
Jezdectví
Kynologie a kosmetika zvířat/Mechanizace v
zemědělství
Myslivost/Psychologie/Účetnictví/Základy latiny
Teorie jízdy
Celkem
B. Nepovinné vyučovací předměty 4)
Nepovinný cizí jazyk 5)
Myslivost
Kynologie a kosmetika zvířat

26
4
3
1

0/3
3/0

0/3

0/3

0/9
3/0
2/0

2/0
0/1
129/132

0/1
32/33

32/33

33/33

32/33

2/2

2/2

2/2

2/2
0/2

0/3
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Základy latiny
Psychologie
Jezdectví
Kynologie a kosmetika zvířat
Seminář z biologie
Seminář z chemie

0/2
0/2
0/3

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

0/3
2/2
0/2

../.. veterinářství/veterinářství aplikované na chov koní
1)
žák si volí dle svého dosavadního studia mezi anglickým a německým jazykem
2)
žák 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 žáci 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
žáků a možnosti školy
5)
žák 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 možnosti 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 žáci 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 možné realizovat i zahraničí. V každém ročníku žáci
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 VYUŽITÍ TÝDNŮ V OBDOBÍ ZÁŘÍ – ČERVEN ŠKOLNÍHO ROKU
Činnost

1. ročník

2. ročník

3. ročník

4. ročník

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

33
3
1+1

33
3
1+1

32
3
1+1

30
2
0+1
2

1
1
1
2

2

3

3

40

40

40

37

Výuka aplikované ekonomie
Ve školním roce 2012/2013 se aplikovaná ekonomie vyučovala ve všech třídách 3. ročníku v oboru Agropodnikání a Ekonomika
a podnikání. Žáci založili studentské společnosti, z nichž jedna zajišťovala provoz bistra ve škole a umožnila tak studentům i
učitelům nákup pečiva, cukrovinek a nápojů. Studenti další třídy se podíleli na přípravě maturitního plesu a vyráběli dekorativní předměty.
Ing. Věra Zemanová
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IV.
Personální zabezpečení školy

1. řada zleva
MVDr. Iva Podhorná, Ing. Hana Procházková, Ing. Petra Zíková, Ing. Věra Zemanová, Ing. David Hruška, Mgr. Daniela Pravdová, Ing. Darie Kotyzová, Ing. Irena Ehlová
2. řada zleva
Michaela Gloserová, Mgr. Pavel Studený, Mgr. Lenka Tejklová, Mgr. Martina Dolečková, Zdeněk Paďour, Ing. Josef Coufal,
Mgr. Lenka Chrobáková, Ing. Hana Stehlíková, Věra Kovaříková
3. řada zleva
Mgr. Martina Tomková, Mgr. Radmila Janoušková, Ing. Jaromíra Tmějová, Ing. Jan Račanský, Mgr. Emil Fogl, Mgr. Tereza
Krištofová, Ing. Rudolf Rabas, Mgr. František Teichmann
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Pedagogický sbor
JMÉNO

A P R O B AC E

Ing. David Hruška
Ing. Josef Coufal
Mgr. Martina Dolečková
Mgr. Emil Fogl
Mgr. Lenka Chrobáková
Mgr. Radmila Janoušková
Renata Kalousová
Ing. Darie Kotyzová
Mgr. Tereza Krištofová
Věra Kovaříková
Ivana Machová
MVDr. Iva Podhorná
Mgr. Pravdová Daniela
Ing. Hana Procházková
Ing. Rudolf Rabas
Ing. Jan Račanský
Ing. Hana Stehlíková
Mgr. Pavel Studený
Mgr. František Teichmann
Mgr. Lenka Tejklová
Ing. Jaromíra Tmějová
Ing. Věra Zemanová
Ing. Petra Zíková
Mgr. Martina Tomková
Zdeněk Paďour
MVDr. Hana Honsová
Ing. Irena Ehlová

ředitel školy, reprodukce
vedoucí učitel praxe, chov zvířat
český jazyk, občanská nauka, psychologie
matematika, informační technologie, hospodářský zeměpis
tělesná výchova
anglický jazyk
jezdectví
chov koní, chov zvířat, praxe, veterinářství, teorie jízdy
chemie, občanská nauka
anglický jazyk, ruský jazyk
písemná a elektronická komunikace, účetnictví, praxe
mikrobiologie, praxe
zástupkyně ředitele školy, matematika, zeměpis
právo, účetnictví, praxe, do 31. 7. 2013
praxe, chov zvířat, výchovný poradce
fyzika, stroje a zařízení, základy mechanizace
chov zvířat, chov koní, teorie jízdy, praxe
český jazyk, občanská nauka
biologie, pěstování rostlin
matematika, informační technologie
ekonomie, účetnictví, praxe, veřejná správa
ekonomie, statistika, finance a úvěr
anglický jazyk, informační technologie
anglický jazyk, německý jazyk
autoškola, motorová vozidla
praxe, anatomie a fyziologie zvířat, kynologie
pěstování rostlin

Externisté
Ing. Jaromír Kubeš
MVDr. Miroslav Šilar
Jaromír Kubeš ml.
Mgr. Jiří Novotný
PharmDr. Jana Honzalová

autoškola
myslivost
autoškola
tělesná výchova
farmakologie

Provozní pracovníci
Jitka Faltejsková
Jindřiška Freislebenová
Eva Hrdinová
Ivan Maco
Šárka Obešlová
Blažena Punčochářová
Lada Macháčková
Renata Malá

školnice
uklízečka
uklízečka
údržbář
uklízečka DM
uklízečka DM
uklízečka
vrátná
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Regína Riessová
Blanka Maixnerová
Radka Preisnerová

uklízečka
vrátná do 31. 3. 2013
vrátná od 1. 4. 2013 do 30. 6. 2013

Domov mládeže
Bohdan Melnyk
Kateřina Šimková
Jiří Miřejovský
Ivana Pekařová
Miluše Vaníčková
Lidmila Kubátová
Blanka Maixnerová

vedoucí vychovatel
vychovatelka
vychovatel do 31. 3. 2013
vychovatelka
vychovatelka
vychovatelka
vychovatelka od 1. 4. 2013

Technicko hospodářští pracovníci
Karel Tribula
Eva Felcmanová
Jana Šenkýřová

ekonom
účetní
administrativní pracovnice, mzdová účetní

Pracovníci školní jídelny
Dana Mačátová
Lubomír Horský
Melánie Michálková
Jitka Šilarová
Zdeňka Macháčková

vedoucí školní jídelny
vedoucí kuchař
kuchařka
pomocná síla v kuchyni
pomocná síla v kuchyni

Instruktoři, ošetřovatelé
Radek Klíž
Anna Michejdová
Michal Votava

do 31. 3. 2013
od 12. 1. 2013

Školní statek
Ing. Josef Polák
Radek Klíž
Ivana Šrůtková
Milan Dušek
Miroslav Felcman
Luboš Kovář
Jan Beneš
Miroslava Mrázková
Stanislava Klížová

vedoucí, do 31. 3. 2013
vedoucí, od 1. 4. 2013
účetní
traktorista
traktorista, do 6. 1. 2013
ošetřovatel hospodářských zvířat
traktorista, od 1. 9. 2013
ošetřovatelka
ošetřovatelka
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Zaměstnanci školy podle věku
věk

muži

ženy

celkem

%

do 20 let
21 - 30 let

0

2

2

3,23

31 - 40 let

8

10

18

29,03

41 - 50 let

4

14

18

29,03

51 - 60 let

7

13

20

32,26

61 a více let

2

2

4

6,45

21

41

62

100,00

33,87

66,13

100,00

x

celkem
%
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V.
Přijímací řízení
Výsledky přijímacího řízení
Ve školním roce 2012/2013 se přihlásilo na 1. termín do 1. ročníku 130 uchazečů denního studia. Přijímací zkoušky proběhly
ve dvou kolech. Žáci byli přijímáni na základě absolvování přijímacích SCIO testů a výsledků ze základní školy. Rozhodnutí
o přijetí jsme rozeslali v 1. termínu 105 žákům. Počet odevzdaných zápisových lístků byl 63 po prvním kole. Po třech kolech
přijímacího řízení a uplatnění autoremedury máme ve škole do 1. ročníku přijato 70 studentů, kteří odevzdali zápisový list.
Obor

Přihlášeno

Přijato

Agropodnikání

41

34

Veterinářství

89

71

Celkem

130

105

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 lepší propagaci oborů Veterinářství a Agropodnikání. I v tomto školním roce jsme opět neotevřeli, díky reformě středního školství Pardubického kraje, obor Ekonomika a podnikání. Průběh
přijímacího řízení byl v souladu s doporučením Pardubického kraje a to formou společné testace 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 2013/14 opět plánujeme i nadále 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. 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,
případně ze zahraničí.
Ing. David Hruška, ředitel školy
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VI.
Výsledky vzdělávání
Analýza výchovně vzdělávací činnosti 2012/2013
V minulém školním roce se na SZeŠ Lanškroun vyučovalo ve 13 třídách denního a 1 třídě dálkového studia. Celkem na naší
škole studovalo 302 žáků, z toho 20 dálkového studia. Téměř polovina žáků bydlela na domově mládeže (159 studentů);
mnoho žáků denně dojíždělo. Tento stav býval často příčinou větší absence žáků. Na vysoké školy a vyšší odborné školy se
hlásilo cca 60 % našich absolventů. Většina absolventů nachází uplatnění na trhu práce. Dlouhodobě patříme mezi školy
s nejnižší nezaměstnaností absolventů. Do prvního ročníku denního studia se pro školní rok 2013/2014 přihlásilo ve dvou
termínech 145 žáků; přijato bylo do tří tříd 70 studentů. Výuku zajišťovalo 33 fyzických (27,8 přepočtených) stálých a 4 (1,1
přepočteného) 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 skotu, 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 (zemědělské odborné soutěži na Slovensku, jazykové, matematické i sportovní). Děkuji touto cestou všem pedagogům, vychovatelům i ostatním zaměstnancům školy, kteří
se nad rámec svých pracovních povinností účastnili těchto, nejen časově náročných, aktivit.
Ing. David Hruška, ředitel školy
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Výsledky klasifikace 2010/2011
I. pololetí
Třída
1.A
1.B
1.ročník
2.A
2.DS
2.V
2.ročník
3.A
3.B
3.C
3.V
3.ročník
4.A
4.B
4.C
4.V
4.ročník
Celkem

Počet
žáků
33
32
65
22
20
25
67
18
19
22
24
83
24
19
24
24
91
306

Vyznamenání

1
0
1
0
1
1
2
2
0
0
1
3
0
3
0
1
4
10

Hodnocení
Prospěl
Neprospěl
22
9
18
13
40
22
11
9
8
10
24
0
43
19
11
5
12
7
12
10
21
0
56
22
14
10
12
4
21
2
22
1
69
17
208
80

Neklasifikován

1
1
2
1
1
0
2
0
0
0
2
2
0
0
1
0
1
7

Chování
Sníž.známka
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
2
2
1
0
0
3
5

Průměrný
prospěch
2,799
3,107
2,946
2,774
2,593
2,363
2,554
2,393
2,786
3,118
2,222
2,625
2,769
2,455
2,646
2,196
2,501
2,639

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

Počet
žáků
32
31
63
21
20
25
66
18
18
22
23
81
24
19
23
24
90
300

Vyznamenání

1
0
1
0
1
1
2
1
0
0
7
8
0
3
1
0
4
15

Hodnocení
Prospěl
Neprospěl
28
3
28
3
56
6
19
2
15
4
24
0
58
6
16
1
16
2
20
2
16
0
68
5
21
3
15
1
21
1
24
0
81
5
263
22
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Neklasifikován
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Chování
Sníž.známka
1
2
3
1
0
1
2
0
5
1
0
6
0
3
0
0
3
7

Průměrný
prospěch
2,816
3,104
2,955
2,809
2,523
2,447
2,590
2,363
2,532
3,035
2,106
2,506
2,722
2,442
2,767
2,132
2,496
2,611
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Přehled prospěchu třídy 4. A

maturitní zkouška JARO 2013
zpracováno dne: 1.7. 2013

Třídní učitel:

Ing. Věra Zemanová

Počet žáků
celkem

24

z toho dívek

16

chlapců

8

společná část – státní maturita
Předmět

Počty známek
1

2

3

Počet
klasif. žáků
4

5

N

Průměr

Anglický jazyk

povinná

1

5

5

-

-

-

11

2,364

Český jazyk a literatura

povinná

1

9

4

4

4

-

19

2,895

Matematika

povinná

-

-

-

4

4

-

8

4,500

profilová část
Předmět

Počty známek

Počet klasif.
žáků

Průměr

1

2

3

4

5

N

Ekonomika

ú. z.

povinná

2

3

7

7

-

-

19

3,000

Chov zvířat a pěstování rostlin

ú. z.

povinná

3

2

4

3

-

-

12

2,583

Praktická zkouška z odborných předmětů
p. z.

povinná

4

9

4

2

-

-

19

2,211

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

povinná

1

1

5

-

-

-

7

2,571

Celkový průměrný prospěch

2,789

S 3,079

Stupeň hodnocení prospěchu

prospěl s vyznamenáním
prospěl

0
13

neprospěl

6

nehodnocen

0

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

maturitní zkouška JARO 2013
zpracováno dne: 1.7. 2013

Třídní učitel:

Mgr. Martina Dolečková

Počet žáků
celkem

19

z toho dívek

19

chlapců

0

společná část – státní maturita
Předmět

Počty známek
1

2

Počet
klasif. žáků

3

4

5

N

Průměr

Anglický jazyk

povinná

1

5

-

4

5

-

15

3,467

Český jazyk a literatura

povinná

1

11

4

-

1

-

17

2,353

Matematika

povinná

-

-

1

1

-

-

2

3,500

profilová část
Předmět

Počty známek

Počet klasif.
žáků

Průměr

1

2

3

4

5

N

ú. z.

povinná

3

3

5

4

2

-

17

2,941

Praktická zkouška z odborných předmětů
p. z.

povinná

10

2

4

1

-

-

17

1,765

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

povinná

3

7

3

2

2

-

17

2,588

Ekonomika

Celkový průměrný prospěch

2,624

Stupeň hodnocení prospěchu

prospěl s vyznamenáním

S 2,912

prospěl

0
10

neprospěl

7

nehodnocen

0

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

maturitní zkouška JARO 2013
zpracováno dne: 1. 7. 2013

Třídní učitel:

Věra Kovaříková

Počet žáků celkem

23

z toho dívek

18

chlapců

5

společná část – státní maturita
Předmět

Počty známek

Počet
klasif. žáků

Průměr

1

2

3

4

5

N

Anglický jazyk

povinná

3

2

6

-

4

-

15

3,000

Český jazyk a literatura

povinná

1

9

6

3

1

-

20

2,700

Matematika

povinná

-

1

1

-

2

-

4

3,750

Německý jazyk

povinná

-

-

1

-

-

-

1

3,000

profilová část
Předmět

Počty známek

Počet klasif.
žáků

Průměr

1

2

3

4

5

N

ú. z.

povinná

1

7

7

4

1

-

20

2,850

Praktická zkouška z odborných předmětů
p. z.

povinná

2

4

7

7

-

-

20

2,950

povinná

3

5

7

5

-

-

20

2,700

Ekonomika

Účetnictví
ú. z. …ústní zkouška
p. z. …praktická zkouška

ú. z.

Celkový průměrný prospěch

2,870

Stupeň hodnocení prospěchu

prospěl s vyznamenáním

S 2,925

prospěl

1
13

neprospěl

6

nehodnocen

0

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

maturitní zkouška JARO 2013
zpracováno dne: 1. 7. 2013

Třídní učitel:

Mgr. František Teichmann

Počet žáků celkem

24

z toho dívek

22

chlapců

2

společná část – státní maturita
Předmět

Počty známek

Počet
klasif. žáků

Průměr

1

2

3

4

5

P

Anglický jazyk

povinná

1

1

3

4

2

-

11

3,455

Český jazyk a literatura

povinná

2

8

8

1

3

-

22

2,773

Matematika

povinná

-

1

1

3

3

-

8

4,000

Německý jazyk

povinná

-

1

1

1

-

-

1

3,000

Anglický jazyk

nepovinná

-

-

-

-

-

1

0

0,000

profilová část
Předmět

Počty známek

Počet klasif.
žáků

Průměr

1

2

3

4

5

N

5

10

4

4

-

-

23

2,304

povinná

5

6

9

2

1

-

23

2,478

povinná

10

7

3

3

-

-

23

1,957

Praktická zkouška z odborných předmětů
p. z.

povinná

Veterinární předměty

ú. z.

Zemědělské předměty
ú. z. …ústní zkouška
p. z. …praktická zkouška

ú. z.

Celkový průměrný prospěch

2,611

Stupeň hodnocení prospěchu

prospěl s vyznamenáním

S 3,182

prospěl

1
17

neprospěl

6

nehodnocen

0

Poznámka:
V tabulkách nejsou zahrnuty výsledky podzimních opravných maturitních zkoušek.
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VII.
Prevence sociálně patologických jevů
Sociálně-patologické jevy jsou velkým problémem moderních a vyspělých společností, mezi které Česká republika již řadu
let patří. Logicky z toho vyplývá, že ani naše společnost není ušetřena důsledků, které existence sociálně-patologických jevů
přináší. Řada těchto jevů je u nás nejen rozšířena, ale v některých oblastech, jako je například užívání marihuany či konzumaci piva, zaujímáme v rámci Evropy přední místo. Velkým problémem se tyto jevy stávají především u dospívající mládeže. Je to dáno životní nezkušeností, touhou po experimentech, nefunkčností rodin a řadou dalších faktorů, které v konečném důsledku vedou k tomu, že mezi mládeží jsou sociálně patologické jevy značně rozšířeny.
Společnost se proti nim brání v podstatě dvěma způsoby- represivním a preventivním. Oba mají svůj význam, pouze se
vedou diskuze o jejich vzájemném poměru. Školy a pedagogičtí pracovníci, kteří se výchovou zabývají, se snaží především
o preventivní působení na mládež. Vedle probírání těchto témat v různých předmětech jako jsou občanská nauka, biologie
či dějepis, to jsou především besedy, přednášky, setkání s psychology a odborníky a řada dalších aktivit.
Podobně jako na jiných školách je i na naší škole základem práce v této oblasti Minimální preventivní program, který obsahuje základní principy a požadavky při působení proti sociálně-patologickým jevům.
Každá škola má svá specifika daná počtem studentů, jejich věkem, sociálním zázemím, profesní specializací a dalšími faktory,
které mají vliv na případný rozvoj sociálně-patologických jevů. Některé věci můžeme z pozice školy ovlivnit, jiné jsou naopak
z našeho pohledu jen těžko řešitelné (např. neúplné rodiny, nízký sociální status)
Také pro naši školu jsou typické některé problémy. Většinu studentů tvoří dívky a značné procento z nich pochází z neúplných rodin, v řadě případů je velmi komplikovaná spolupráce mezi školou a rodiči. 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 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, kyberšikaně a dalších zajímavých tématech.
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.
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, celý týden se účastní výuky jezdectví a ve volných chvílích poznávají se svými budoucími učiteli (i třídními) školu a Lanškroun s jeho okolím.
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Pro první ročníky také pravidelně pořádáme ve spolupráci s Pedagogicko-psychologickou poradnou v Ústí nad Orlicí interaktivní programy zaměřené na posílení vztahů ve třídním kolektivu a prevenci šikany. Také díky této aktivitě se zmenšil
počet studentů, kteří opouštějí školu v průběhu prvního ročníku.
Abychom předcházeli sociálně-patologickým jevům, je potřeba ukázat studentům vedle možných rizik také možnosti smysluplného trávení volného času. Snažíme se, aby se i po skončení výuky mohli věnovat svým zájmům a koníčkům Ve škole
funguje jezdecký a sportovní klub, funguje zde kynologický kroužek, biologický, chemický, sportovní, horolezecký, enviromentální 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 sociálně-patologických jen na Střední škole zemědělské a veterinární Lanškroun je
stabilizovaná a nevybočuje z řady jiných škol podobného zaměření.
Mgr. Martina Dolečková

Adaptivní kurz prvních ročníků
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VIII.

1

Příjmení
TMĚJOVÁ

Jméno
JAROMÍRA

2
3
4
5

DOLEČKOVÁ

MARTINA

TOMKOVÁ

MARTINA

KOTYZOVÁ

DARIE

6
7

STEHLÍKOVÁ

HANA

PRAVDOVÁ

DANIELA

8
9
10

rozsah (hodiny, dny)

číslo

datum vzdělávací akce

Další vzdělávání pedagogických pracovníků

název

místo konání

zima/jaro

6 lekcí po
8 hod
6 lekcí po
8 hod

zima/jaro

2 semestry

zima/jaro

2 semestry

Připravit pro život
Specializační studium pro výchovné
poradenství
Rozšiřující studium anglického jazyka (CŽV) 3. ročník

zima/jaro

5x8 hod

Krmivářství – semináře

MZLU Brno

leden 2013

kurz

Rozhodčí pro skoky a vozatajství

Brno

leden2013

kurz

Brno

13. 11. 2012

3 hod

Rozhodčí pro skoky a vozatajství
Konzultační seminář pro management škol

11. 6. 2013

4 hod

Školení software Bakaláři

Pardubice

říjen – prosinec 2012
září 2011/prosinec
2012

30 hod

Profesní průprava zástupců ředitele
Specializační studium pro školní koordinátory EVVO
Instruktor lyžování – doškolovací
kurz

NIDV Pardubice

Drásov

podzim/zima

Hospodařit je umění

Pardubice
Pardubice
MU Brno
MU Brno

NIDV Pardubice

SZeŠ Lanškroun

11

KRIŠTOFOVÁ

TEREZA
FRANTI-

12

TEICHMANN

ŠEK

prosinec 2012

24 hod

13

PODHORNÁ

IVA

srpen/červenec 2013

10x8 hod

14

COUFAL

JOSEF

27. 2. – 28. 2.
26. 6. – 27. 6. 2013

4 dny

15

RABAS

RUDOLF

27. 2. – 28. 2.
26. 6. – 27. 6. 2013

4 dny

16

KOTYZOVÁ

DARIE

27. 2. – 28. 2.
26. 6. – 27. 6. 2013

4 dny

Stáže ve voltižním klubu, praxe
Zvýšení odborných kompetencí učitelů v profilových zemědělských
předmětech
Zvýšení odborných kompetencí učitelů v profilových zemědělských
předmětech
Zvýšení odborných kompetencí učitelů v profilových zemědělských
předmětech

17

COUFAL

JOSEF

29. 1. 2013

1 den

BTPM

Hrádek

18

COUFAL

JOSEF

10. 4. 2013

1 den

19

ZÍKOVÁ

PETRA

zimní semestr

1xtýdně

20

MELNYK

BOHDAN

2012/2013

1xtýdně

Počítačový software AFIFARM
Rozšiřující studium učitelství anglického jazyka
sociální pedagogika – etopedie,
2. ročník

Chropyně
MÚVS při ČZU,
Praha
UHK, kombinované
studium

21

2. 11. 2012

1 den

seminář ANJ - Cambridge

Praha

22

20. 4. 2013

1 den

Cambridge english day – Conference

Praha

23

7. 8. 2013

1 den

EU – peníze školám – seminář

Praha

24

28. 8. 2013

1 den

Live the language – Conference

Brno

25

13. 2. 203

2 hodiny

Seminář SCIO

26. 3. – 28. 3. 2013

3 dny

Počítač ve škole

Pardubice
Nové Město na Moravě

19. 8. – 29. 8. 2013

10 dní

Škola učitelů informatiky

Lipnice nad Sázavou

29. 1. 2013

1 den

Chov koz bez tržní produkce mléka

Hrádek – Ústí n. O.

26

KOVAŘÍKOVÁ

VĚRA

FOGL

EMIL

HRUŠKA

DAVID

27
28

250 hod
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Konference Počítač ve škole 2012
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.
Letos se jednalo již o 10. ročník konference Počítač ve škole. Každý ročník konference Počítač ve škole je spojen s hlavními
tématy, kterým je věnován prostor především během prvního dne konference. V dalších dnech pak na ně navazují praktické
workshopy. Pro letošní rok se jednalo o následující čtyři témata:
Česko mluví o ICT ve vzdělávání
Trendy - jaký je aktuální vývoj ve využívání ICT ve výuce u nás a v zahraniční?
Koncepce - jaké jsou plány rozvoje ICT ve školství po roce 2013?
Metodika - jaké nástroje a portály umožnují zapojit ICT napříč všemi předměty?
Dotyková zařízení ve výuce
Interaktivní tabule - konkurent nebo doplněk tabletů?
Tablety - nastal čas vyhodit papírové učebnice?
Mobilní telefony - jak využít ve výuce to, co má každý žák v kapse?
Výukové aplikace současnosti
Desktopové aplikace - obstojí v konkurenci webových aplikací?
Webové aplikace - nabízí dostatek nástrojů pro školní vzdělávací prostředí?
Cloudy - přestěhujeme kancelář a operační systémy na web?
Programování a experimenty ve výuce
Algoritmizace a programování - jak naučit žáky zajímavou formou přemýšlet?
Robotizace - jak vytvořit vlastního robota snadno a rychle?
Experimentální systémy - jak snadno realizovat pokusy v učebně, laboratoři a terénu?
Tematické okruhy 2. a 3. dne konference Počítač ve škole 2013
Převážná část konferenčního času během druhého a třetího dne konference byla věnována přednáškám a workshopům, v
nichž nás kolegové z řad učitelů základních, středních i vysokých škol seznamovali s různými možnostmi využívání ICT ve
výuce. Vystoupila také zástupci výrobců softwaru a počítačové techniky. Do programu byly zahrnuty ukázky využití ICT ve
všech vzdělávacích oblastech RVP, konkrétně tedy:
o
Jazyk a jazyková komunikace (ICT ve výuce českého jazyka a cizích jazyků)
o
Matematika a její aplikace (ICT ve výuce matematiky)
o
Informační a komunikační technologie (metodika výuky informatiky, výukové aplikace, e-learning, programování)
o
Člověk a příroda (ICT ve výuce fyziky, chemie, biologie a zeměpisu)
o
Člověk a společnost (ICT ve výuce dějepisu, občanské výchovy a ZSV)
o
Umění, kultura a sport (ICT ve výuce hudební, výtvarné výchovy a sportu)

Konference Počítač ve škole určena:
o
Učitelům matematiky, jazyků, přírodovědných i humanitních předmětů
o
Učitelům informatiky
o
Ředitelům škol, ICT koordinátorům a metodikům
o
Firmám působícím v sektoru školství
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 pod číslem 6500/2012-25-177.
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 Matematicko-fyzikální fakulty i odborníci
"z praxe". Účastníci kursu dostanou učební materiály (v písemné formě i software ke zkopírování), některé z nich jsou připravené speciálně pro tento kurz. Od účastníků školy se předpokládá především zájem o obor, chuť a schopnost k intenzívní
práci.
Zlepšení situace v zabezpečení škol výpočetní technikou a programy jen podtrhlo důležitost kvalitní přípravy učitelů i jejich
systematického dalšího vzdělávání. O úrovni vyučování na škole rozhoduje v konečné instanci vždy učitel. I když je „na trhu“
velmi mnoho různých „počítačových školení“, nemají často potřebnou úroveň nebo nejsou svým zaměřením pro učitele
informatiky příliš vhodná. Podstatným problémem bývá také jejich pro školy vysoká cena. Škola učitelů informatiky je
v tomto ohledu jedinečným a chvályhodným počinem pracovníků Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy, kteří
toto školení připravují v neziskové podobě.
Při výběru kurzu pro učitele informatiky je třeba rozlišovat mezi obecně platnými principy oboru, které nezastarávají tak
rychle, a pouhou dovedností ovládat několik konkrétních programů, které mohou rychle vyjít z módy. Nedostatky v základech oboru nelze napravit ani jinak kvalitními školeními o konkrétních programech. Na nich získávají účastníci odpověď
pouze na otázku: JAK dosáhnout toho či onoho efektu. Učitel, jehož odborná autorita se zakládá jen na takových vědomostech a nedokáže se v oboru orientovat, nemá dříve či později svým žákům co předat. Znalost základu oboru dává odpověď
na otázky: PROČ se to či ono dělá tak a ne jinak, případně jak jinak by se stejná úloha dala také řešit a v čem by jiný přístup
byl přínosem a v čem by byl horší. Umožňuje učiteli získat nadhled i vlastní názor na vyučovaný obor. To je pro kvalitní výuku
daleko důležitější než detailní znalosti technického rázu. Získat vlastní názor na obor však nelze pouhým čtením knih nebo
jen docházkou na přednášky, ten se musí získat vlastní aktivní prací. Internátní forma školení a izolace účastníků i lektoru
od každodenních problémů umožní účastníkům školy získat v relativně krátké době solidní znalosti oboru. Stejných výsledku
nelze dosáhnout sérií několika samostatných krátkých školení.
I když se za více než deset let konání Školy učitelů informatiky změnilo mnohé – především informatika sama - ukázalo se,
že na základním přístupu se nemusí měnit mnoho. Především se ustálily některé formy výuky. Jejich největší výhodou je
možnost velmi pružně reagovat na odbornou úroveň i zájmy účastníků toho kterého běhu Školy.
V současnosti se Škola potýká s menším zájmem z řad učitelů. Loňský ročník musel být dokonce poprvé v dvacetileté historii
pro malý zájem zrušen. Přestože je termín volen na konci prázdnin, kdy není problém pro školu učitele uvolnit, využívají
této skvělé akce z významné části opakovaně někteří učitelé, z nichž část přestoupila již na stranu školitelů. Tito tradiční
účastníci jsou i pro ostatní přínosem v oblasti výměny názorů a zkušeností.
S využitím materiálu kabinetu software a výuky informatiky MFF UK
Mgr. Emil Fogl
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Hospodařit je umění (finanční gramotnost na středních školách)
Dům techniky PARDUBICE SPOL. S R. O. je realizátorem projektu NOVÉ VÝZVY – Další vzdělávání pedagogů v oblasti zavádění
a realizace výuky finanční gramotnosti na středních školách v Pardubickém kraji. Projekt je určen pedagogům vyučujícím
ekonomické a společenskovědní předměty. Partnerem projektu je Sdružení SPES, které se zabývá prevencí a pomocí při
předlužení.
Vzdělávání obsahovalo šest lekcí:
1

Hospodařit je umění
rozpočet domácností (příjmy, dávky státní sociální podpory, systém pomoci v hmotné
nouzi, výdaje), finanční produkty sloužící k hospodaření domácnosti, změny v rozpočtu

2

Finanční produkt
zodpovědné zadlužování (potřebuji to, jak to zaplatím, na co se zadlužím, mám na to,
co mě po dobu splácení může potkat, jak si vybrat finanční produkt, kolik budu potřebovat, jak si vybrat věřitele,
jak porovnám podmínky, podepíši smlouvu?)

3

Dobrá legislativa před špatně podepsanou smlouvou neochrání (typy smluv, smlouvy obecně, vybrané položky
ve smlouvě o úvěru, zajištění závazku, základní doporučení při uzavírání smlouvy)

4

Vymáhání pohledávky může být i cílem
(společnosti využívající chudoby lidí, majetku, nabízející zprostředkování, oddlužení, nekalé praktiky poskytovatelů úvěrů, trestné činy související s úvěry ze strany dlužníka nebo věřitele, vymáhání pohledávek, uplatnění zástavy, vymahači, pozitivní a negativní registry dlužníků)

5

Strašák jménem exekuce rozhodčí řízení, soudní řízení, exekuční řízení

6

Neschopnost splácet nemusí končit bankrotem
(příjmové skupiny domácností, důvody nesplácení, kroky při
práci s dlužníky, oddlužení, doporučení pro dlužníky)
Připravit pro život

Navazující program s problematikou ekonomických a právních aspektů fungování domácností byl rozdělen do tří částí:
1
2

3

Založení a správa základního hospodaření domácností (manželství, registrované partnerství, společné jmění
manželů, pořízení bydlení, rozpočet domácností)
Investice a pojištění domácností (krátkodobé financování, běžný účet, spořící účet, termínované vklady, platební
karty, důchodová reforma, spoření na důchod, investování a jeho rizika, finanční poradci, pojištění majetku, odpovědnosti, právní ochrany, životní, cestovní, havarijní, povinné ručení)
Vybrané smlouvy uzavírané domácnostmi (uzavření, ukončení smluvního vztahu, co nikdy nepodepsat, druhy
smluv, kupní smlouva, reklamace, úvěrové produkty, úrok, úrok z prodlení, smluvní pokuta, penále, ochrana spotřebitele, zákon o spotřebitelském úvěru, dědictví, výběr daní, bezplatné právní poradny)
Ing. Jaromíra Tmějová
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IX.
Školská zařízení
Domov mládeže 2011/2012
Tento školní rok jsme oficiálně zahájili 2. 9. 2012 příjezdem a ubytováním žáků na Domově mládeže.
Kapacita ubytování činí 200 lůžek. Ubytování potvrdilo a na DM nastoupilo 161 žáků. Z tohoto celkového počtu bylo
15 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 6 pedagogických pracovníků (vychovatelů) a 5 provozních zaměstnanců
(2 paní vrátné a 2 paní uklízečky a pan údržbář, který je společný pro školu i DM). 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. V době letních prázdnin se
připravuje nové připojení k internetu přes wifi.
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, jehož žáci vedou např. studentské bistro.. 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. Zrekonstruovali jsme opět některé pokoje, na čemž se podíleli i
sami žáci svou invencí a tvořivostí. 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 1516 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“.
V neposlední řadě bych chtěl ještě zmínit, že se nám podařilo připravit a nyní realizujeme grantový program z EU, díky
kterému bude od příštího školního roku rozšířena nabídka volnočasových aktivit na DM, ale i ve škole. Jmenovitě se jedná
o nepovinné předměty – ICT technika, praktikum práce s digitální fotografií, keramika – bude probíhat na DM. Dále jsou to
nepovinné předměty – kynologie, hypologie a rozvoj venkova a agroturistika. Tyto nepovinné předměty jsou realizovány ve
škole.
Bohdan Melnyk, vedoucí vychovatel DM
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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 necelými dvěma tisícovkami svazků však zájemci naleznou také oddechovou literaturu, několik odborných knih zejména z oblasti humanitních věd, přírodovědy a jezdeckého sportu, k výbavě knihovny patří také poezie.
Díky finančním příspěvkům z fondu SRPDŠ a díky peněžnímu daru pana starosty Ing. M. Košťála se nám v minulých letech
podařilo nakoupit několik zajímavých novinek.
Velké poděkování však patří zejména paní Mgr. R. Janouškové, která pro knihovnu zajistila významný finanční obnos z evropského grantu projektu Evropa mladýma očima. Z této částky jsme na jaře a na podzim roku 2009 financovali nákup
většího množství knižních novinek, klasických děl, kterými si studenti mohou doplnit své znalosti. Mezi nové knihy však patří
také díla současných českých i zahraničních autorů. Při jejich výběru jsme se snažili zohlednit nové literární trendy, společenskou závažnost s důrazem na problematiku dospívání, ale také zájmy studentů. Roli jistě hrají i zvýšené požadavky k nové
státní 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
Střední škola zemědělská a veterinární Lanškroun - Školní statek Lanškroun (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 Lanškroun. Zároveň zažádal zřizovatele
o možnost rozšíření doplňkové činnosti o:


Veterinární činnost preventivní, poradenská, diagnostická a léčebná v plném rozsahu

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 zvířat, pěstování rostlin, obchodování se zemědělskými komoditami, poskytováním biotechnických služeb v zemědělství a produkci plemenných zvířat), vykonávání demonstrační, propagační a poradenské činnosti pro odbornou veřejnost a ověřování vědecké a výzkumné činnosti v souladu
s příslušnými právními předpisy, zejména zákonem č. 561/2004 Sb., §120 o školských zařízeních ve znění pozdějších předpisů.
Statutárním orgánem organizace je ředitel školského zařízení (školy) 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 180 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
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 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
 veterinární činnost preventivní, poradenská, diagnostická a léčebná v plném rozsahu
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. Individuální
praxe probíhá většinou 5 pracovních dnů, včetně směnného provozu.
Škola zajišťuje na školním statku 70 % potřeby praktického vyučování.

Pozitiva současného stavu
1.

Hospodářský výsledek v posledních desíti letech (2001-2012) byl kladný v podobě zisku.

2.

Téměř polovina (cca 87 ha) pozemků je ve vlastnictví Pardubického kraje tedy SZeŠ Lanškroun.

3.

Zemědělská výroba se snížila a stavy zvířat se stabilizovaly na 160 VDJ.

4.

Stabilizoval se i počet zaměstnanců na 7 (přepočtených).

5.

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

6.

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

7.

Byly realizovány investice do vzdělávání, spojené s praktickou výukou odborných předmětů, ve výši více než
21 000 000 Kč.

Negativa a rizika současného stavu
1.

Ostatní nemovitý majetek (stavby, technologie) je zastaralý (přesto, že byly 4 stavby již zdemolovány), opotřebovaný a bude perspektivně vyžadovat značné investice a velké opravy a údržby (minimálně ještě dalších 30 mil. Kč).

2.

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.

3.

Zřizovatel a potažmo SZeŠ, nemá dostatek prostředků na nákup půdy od jejich vlastníků.
Ing. David Hruška, ředitel školy

Psí útulek
Před sedmi lety SZeŠ Lanškroun vybudovala objekt, který poskytuje služby pro zatoulané a opuštěné pejsky. Provozovatelem útulku je Caniscentrum s.r.o., která poskytuje dlouho postrádané služby v našem městě, jako je psí hotel a azyl opuštěným mazlíčkům.
Za více než 7 let provozu centra pomohli naši studenti pod vedením pracovníků útulku tj. vedoucí Renatou Kristkovou a jejím
týmem desítkám opuštěných psů. Studenti také pomáhají při léčbě a s celkovou hygienou psích svěřenců, učí se přístupu
ke zvířatům, zásadám správné výživy, první pomoci při zraněních a zodpovědnosti za svěřené pejsky, která mnohdy chybí i
některým dospělým lidem. Tím dávají pozitivní příklad ostatním i svým vrstevníkům a naše škola je na ně právem hrdá a za
to jim všem patří dík.
Otevírací doba psího útulku pro širokou veřejnost je úterý až pátek od 14:00 do 18:00 a v sobotu od 9:00 do 11:00 hod.
Bližší informace vám poskytnou pracovníci Caniscentra, s.r.o. na čísle: 724813222.
MVDr. Iva Podhorná
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Školní jídelna
Školní jídelna SZeŠ Lanškroun sousedí s budovou školy. Žáky stravuje celodenně; ubytovaní se mohou přihlásit na snídaně,
svačiny, obědy, večeře a druhé 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. 465324612
Dana Mačátová

Školní bistro
Studentky 3. ročníku oboru Ekonomika a podnikání provozovaly v rámci činnosti studentské společnosti školní bistro
a umožnily tak studentům i učitelům v době přestávek nákup pečiva, cukrovinek a nápojů.
Ing. Věra Zemanová
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X.
Činnost SJK
Ve školním roce 2012/2013 měl klub 82 aktivních členů z toho 61 s licencí jezdce. Tito lidé se svou aktivitou podíleli na
činnosti a sportovních výsledcích jezdeckého klubu. Mimo aktivní členy máme i pasivní registrované členy, kterých je něco
kolem 90.
SJK Lanškroun spolupracuje s městem Lanškroun a pomáhá s realizací kulturního i sportovního života v tomto regionu.
Organizujeme a vyučujeme jízdu na koních v sedle, jízdu ve voze a zapřahání, voltižní cvičení na neosedlaném koni. Každý
den je zajištěna činnost s koňmi v areálu školy v rámci zájmové činnosti a pomoc především o víkendech a svátcích při
krmení, ošetřování a čištění koní.
Jízda v sedle je organizována pod vedením Renaty Kalousové a za to jí patří velké poděkování, protože nelituje svého volného času a věnuje ho dětem ze školy a okolí.
Zapřahání do vozu nebo práci s kládou tento rok vyučuje Ladislav Syrový a na další sezónu se připravují na reprezentaci
školy a klubu i v závodní činnosti.
Voltižní přípravu vede Iva Podhorná a stále hledáme nové talenty, kteří se chtějí realizovat v této sportovní disciplíně. Voltiž
je v Lanškrouně nověa lze ji charakterizovat jako gymnastické cvičení na koni s madly, který se pohybuje v kruhu na lonži
a vede jej lonžér. Voltiž patří do soutěžních jezdeckých disciplín uznávaných Mezinárodní jezdeckou federací. Soutěžit mohou jednotlivci i družstva, od dětí až po dospělé. Cvičení je složeno z povinných cviků, kterých je šest: náskok, základní sed,
váha, mlýn, střih, stoj a odskok. Každý cvik je hodnocen známkou od 0 do 10 a rovněž je hodnocen i kůň: pravidelnost,
ladnost a kvalita jeho chodu. Dalším soutěžním prvkem je volná sestava v doprovodu hudby a většinou je obtížnější než
povinné sestavy, například salta, přeskoky a jiné cviky dle volby trenéra a cvičence.
Soutěžní činnost SJK Lanškroun v roce 2012/2013 je pestrá a snažíme se zaujmout co nejširší veřejnost, aby se účastnili jak
závodníci s licencí tak i ti, kteří nemají licence, ale koním věnují svůj život, chtějí se sejít v přátelském duchu, předat a získat
zkušenosti nebo porovnat svoje dovednosti a umění svých čtyřnohých kamarádů s ostatními.
Chlaďas, veřejné tréninky, parkurové závody zemědělských škol, veřejné závody – O hliněný pohár a řada doprovodných
akcí při dnech otevřených dveří SZeŠ nebo společenských a sportovních akcích města a soukromých osob.
Veřejný trénink je akce pro začínající jezdce a koně, kteří se potřebují seznámit s prostředím a závodní atmosférou. Nervy
mají jezdci i koně a všichni chtějí ukázat to nejlepší, proto je nutná dobrá příprava a nenechat nic náhodě.
Veřejný trénink 27. 4. 2013 měl čtyři soutěže: do 60cm, do 80cm, do 100cm a do 110cm stejně jako další akce 15. 6. 2013.
Zajímavou disciplínou je i jízda zručnosti, která ukáže jak děti a začínající jezdci umí ovládat koně a jak si spolu rozumí.

soutěž č.1 skoky do 60cm
27.4.2013 1.místo

Ivičičová Eliška s koněm Maxim, SJK Lanškroun

2.místo

Jansa Pavel s koněm Orfeus, Stáj Sita D.Dobrouč

3.místo

Prokopová Denisa s koněm Gery, SJK Lanškroun

15.6.2013 1.místo

Klíčová Andrea s koněm Renno, SJK Lanškroun

2.místo

Simonová Dominika s koněm Zlatý Padák, JK Polička

3.místo

Tatarská Ivona s koněm Mohykán, JK Markéty Bártové
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soutěž č.2 skoky do 80cm
27.4.2013 1.místo

Ivičičová Eliška s koněm Maxim, SJK Lanškrooun

2.místo

Polichtová Dominika s koněm Zimbár, SJK Lanškroun

3.místo

Žáková Veronika s koněm Jasper, SJK Lanškroun

15.6.2013 1.místo

Reynardová Aneta s koněm Kuba

2.místo

Klíčová Andrea s koněm Renno, SJK Lanškroun

3.místo

Janková Anna s koněm Loša, Bohemia Equiclub Lanškro.

soutěž č. 3. skoky do 100cm
27.4.2013 1.místo

Nováková Lucie s koněm Gaston 13, TJ Podorlicko

2.místo

Stejskal Martin s koněm Poly, TJ Podorlicko

3.místo

Demelová Ludmila s koněm Goya, SJK Lanškroun

15.6.2013 1.místo

Reynardová Aneta s koněm Kuba

2.místo

Berková Alexandra s koněm Barbara, SJK Lanškroun

3.místo

Lustyková Radka s koněm Celtis, JK Pucher

soutěž č.4 skoky do 110cm
27.4.2013 1.místo

Faltýnková Lucie s koněm Zlatka, SJK Lanškroun

2.místo

Bartošová Kristýna s koněm Ramzes, SJK Lanškroun

3.místo

Stejskal Martin s koněm Poly, TJ Podorlicko

15.6.2013 1.místo

Berková Alexandra s koněm Barbara, SJK Lanškroun

2.místo

Pecháčková Jana s koněm Eskamoter, SC. Speranza

3.místo

Demelová Ludmila s koněm Goyathlay, SJK Lanškroun

Soutěžícím blahopřejeme a těšíme se na další úspěchy všech účastníků.
Za SJK Lanškroun předsedkyně MVDr. Iva Podhorná
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Lanškrounský Hliněný pohár
Letošní již 33. ročník tradičních jezdeckých závodů Hliněný pohár pořádal Sportovní jezdecký klub Lanškroun ve spolupráci
se SZeŠ Lanškroun v sobotu 4. 5. 2013. Závody se konaly již po čtrnácté v rámci Dne zemědělské školy. Pěkné počasí hned
od rána slibovalo přilákat mnoho diváků na škvárovou jízdárnu v areálu školního statku i ke zhlédnutí doprovodného programu.
Nejvyšší soutěž O hliněný pohár byla postavena na úrovni stupně „ZL“. O velmi kvalitní parkúry se letos postaral zkušený
stavitel Roman Falta. V soutěžích startovalo celkem 120 dvojic. Úvodní dvě soutěže byly vypsány jako „hobby“, pro nelicentované jezdce a koně. Rozhodčí i pořadatelé měli velmi usnadněnou práci, neboť i letos byly výsledky zpracovávány přímo
na místě na počítači. Pořizování dat tentokrát výborně zvládl pan Ing. Jindřich Urban. Již tradičně pracoval sbor rozhodčích
pod vedením pana Jaroslava Hupky. Diváci, kteří se přišli v hojném počtu podívat, se mohli svézt kočárem se spřežením
kladrubských a chladnokrevných koní. Pro děti byli připraveni poníci a pro zájemce o jiný styl voltižní ukázka, kterou přichystala MVDr. Iva Podhorná.
V hlavní soutěži stupně „ZL“ O hliněný pohár letos startovalo 18 jezdců. Zvítězila studentka 4. ročníku SZeŠ s klisnou RA.
Tato dvojice obsadila první místo i v soutěži stupně „ZL“ vypsané pro jezdce, kteří v roce 2013 dovrší maximálně 19 let věku.
Tuto soutěž sponzorovala firma Agrochem a. s. Lanškroun. Dekorování se účastnil ředitel firmy pan Ing. Miroslav Švob.
Soutěž ve skoku stupně „Z“ vyhrála Anna Siatková s koněm Kip 1 startující za JK Orličky, na třetím místě skončila domácí
Alexandra Berková s koněm Barbara 1. V zahajovací soutěži se stupňovanou obtížností do 60 cm zvítězila rovněž domácí
Eliška Ivičičová s koněm Maxim, následovaná Dominikou Polichtovou s koněm Zimbar. První místo v soutěži do 80 cm obsadila Bára Sedláčková s koněm Bagdad z JK Janov.
Lanškrounský „Hliněný pohár“ je již několik let pořádán za podpory Pardubického kraje a firmy Agrochem a. s. Lanškroun.
Poděkování za sponzorství patří také firmě Jezdecké potřeby Dulkaj a klubu Winx. V neposlední řadě celému týmu pořadatelů z řad učitelů a studentů naší školy.
Bc. Renata Kalousová

Hliněný pohár 2013

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

Ivičičová Eliška
Polichtová Dominika
Prokopová Sabina
Vašátková Zuzana
Gloserová Klára

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

Sedláčková Bára
Špačková Nikola
Janková Anna
Jíšová Eliška
Langrová Aneta

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

Kruntorádová Romana
Demelová Ludmila
Lipavská Tereza
Stejskalová Denisa
Berková Alexandra

1. místo
2. místo

Siatková Anna
Votavová Šárka

Stupňovaná obtížnost do 60 cm
Maxim
SJK SZeŠ Lanškroun
Zimbar
SJK SZeŠ Lanškroun
Gery
SJK SZeŠ Lanškroun
Riky
JSK Isabela
Shandor
SJK SZeŠ Lanškroun
Stupňovaná obtížnost do 80 cm
Bagdad
JK Janov
Rose D´Or
JK Útěchov
Loša
Bohemia Equiclub Lanškroun
Shandor
SJK SZeŠ Lanškroun
Gupi Rupi
JK Polička
Parkur stupně „ZM“
Granada 11
SJK SZeŠ Lanškroun
Goyathlay
SJK SZeŠ Lanškroun
Silvie
JK Sloupnice
Alexia – L
JK Polsko
Charry 6
SJK SZeŠ Lanškroun
Parkur stupně „Z“
Kip 1
JK Orličky
Kačenka 1
J + J Votava
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3. místo
4. místo
5. místo
1. místo
2. místo
3. místo
4. místo
5. místo
1. místo
2. místo
3. místo
4. místo
5. místo

Berková Alexandra
Barbara 1
SJK SZeŠ Lanškroun
Krejsa Petr
Ruby 2
JK Farma pod Lípou
Šebková Lucie
La Veta
JK Polsko
Parkur stupně „ZL“ pro jezdce max. 19 let - cena Agrochem a. s.
Berková Alexandra
RA
SJK SZeŠ Lanškroun
Votavová Šárka
Bailey
J + J Votava
Faltýnková Lucie
Zlatka 1
SJK SZeŠ Lanškroun
Faltýnková Lucie
Panama 2
SJK SZeŠ Lanškroun
Siatková Anna
Persefone
JK Orličky
Parkur stupně „ZL“ – O hliněný pohár
Berková Alexandra
RA
SJK SZeŠ Lanškroun
Ing. Kotyzová Darie
Sidela
Jezdecká spol. Sára Luková
Faltýnková Lucie
Panama 2
SJK SZeŠ Lanškroun
Petrus Jakub
Garocky
JK Sloupnice
Krejsa Petr
Ruby 2
JK Farma pod lípou

O hliněný pohár studentka Saša Berková

Chlaďas 2013
V sobotu 8. června 2013 již po deváté sešli příznivci chladnokrevných koní na lanškrounském kolbišti u seníku v areálu SZeŠ
Lanškroun v Dolním Třešňovci. A to i přesto, že vytrvalé deště na začátku týdne kolbiště rozmáchaly tak, že hrozilo i zrušení
závodů. Naštěstí se počasí umoudřilo a od čtvrtka přestalo pršet, kolbiště vyschlo v naprosto perfektní terén. Během dne
obešla závodiště bouřka, ale nakonec nespadla ani kapka a diváci i závodníci si užili opravdu krásný den.
Letos poprvé akce proběhla pod záštitou senátora Ing. Petra Šilara, absolventa SZeŠ Lanškroun, který velmi fandí pracovním
chladnokrevným koním a prostřednictvím těchto soutěží je podporuje.
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I letošní soutěže tažných koní Chlaďas 2013 byly zároveň kvalifikačním kolem pro celostátní finále. Startovní pole bylo letos
velmi zajímavé a poměrně rozsáhlé, bohužel ze zdravotních důvodů nepřijel oblíbený pan Fajgl. Do oficiálních soutěží nakonec přijelo 12 kočí s celkem 15 koňmi, po několika letech se zúčastnili také tři studenti SZeŠ Lanškroun. Do dvojboje pro
začátečníky byli přihlášeni celkem čtyři závodníci.
Soutěže rozhodoval sbor rozhodčích ve složení Ing. Ivana Petrtýl (hlavní rozhodčí) a Ing. Hana Stehlíková.
Jako první proběhla soutěž v ovladatelnosti koní v kládě, které se zúčastnilo celkem 14 dvojic. Tato soutěž imituje práci
v lese při přibližování dřeva, je velmi technická, hodnotí se čas, ale také se penalizuje porušení překážek. Připraveny byly
obvyklé překážky jako osmička, vlnovka, val nebo úzký profil, ale stavitel Ing. Jaroslav Hél připravil i dvě nové - přesmyk,
a přímé rampování se začelením a přepřažením. Samozřejmostí je také průjezd vodou, který pro některé koně byl velmi
problematický. Couvání a srážení kužele čelem klády se poměrně dařilo. Trať byla velmi technická a poměrně náročná a tak
všichni nabrali nějaké trestané sekundy za chyby na překážkách. Nejlépe a nejrychleji se s tratí vypořádal lanškrounský
Jaroslav Marvan s Mikim, který původně vůbec závodit nechtěl. Druhý byl Pavel Hartman s Ferdou ze Semanína a třetí mladý
a velmi nadějný Jaroslav Koutný s plemenným hřebcem Amazonem z Bohuslavic. Velmi pěkný výkon podal Pavel Repčik se
Streihunem ze SZeŠ Lanškroun, který startoval v oficiální soutěži poprvé a hned se umístil na krásném pátém místě.
Protože naše škola připravuje především mladé lidi a podle pravidel do dosažení plnoletosti v oficiálních soutěžích startovat
nemohou, připravili jsme pro ně již tradičně speciální kombinovanou soutěž – ovladatelnost a vozatajskou soutěž nazvanou
jako Amater cup. Obě disciplíny absolvovaly tři studentky SZeŠ Lanškroun s poníky a Pavel Fridrich z dětského domova
Potštejn s chladnokrevníkem. Ten z časových důvodů zvládl (a velmi dobře) jen ovladatelnost v kládě, ale přesto se mu tím
splnil jeho sen.
Kolem poledne proběhl tradiční slavnostní nástup. Jana Rambousková Vokálová věnovala soubor svých fotografií z minulých
ročníků, který obdržel každý soutěžící při nástupu společně s účastnickým flotem. Také proběhlo dekorování dopolední
soutěže.
Po slavnostním nástupu pokračoval program soutěžní vozatajskou jízdou, do níž nastoupilo celkem 11 spřežení (spřežení
může jet v soutěži s různými kočími 2x). Na trati byly využity některé překážky z ovladatelnosti v kládě, takže koně čekala
tolik „oblíbená“ lanškrounská voda, osmička, násep, vlnovka, ulička ve tvaru U a L, ale i překážka prověřující dovednost
couvání – koně museli vjet do slepé uličky, srazit příčnou kládu a z uličky vycouvat. Chyb nebylo příliš mnoho. Dynamickou
a bezchybnou jízdou vyhrál místní Jaroslav Marvan (opět) s Míšou a Mikim před zkušeným Otakarem Kubíčkem s Bobešem
a Amazonem z Bohuslavic.
Pod hrozbou blížící se bouřky začala soutěž v těžkém tahu, v níž zaleží na síle a pracovitosti koní – jde o to, který kůň utáhne
nejvíce. K této velice zajímavé soutěži jsou potřeba speciální saně, které koně táhnou ve vymezené dráze o rozměrech 5 x
20m a na které se postupně přikládají závaží. V průběhu soutěže se využívá také traktor pro přetažení saní na start. Na
základní váhu 700 kg nastoupilo celkem 7 koní. Ferda Pavla Hartmana vzhledem ke svému věku absolvoval jen tuto základní
váhu. Jak se váha zvyšovala, soutěžící postupně „odpadali“. Vítězem se stal Scaut vedený Jiřím Pinkasem z Hradiště, který
s přehledem a velmi dobrým stylem utáhl 1300kg před rovněž velmi stylovou Samantou-K Jiřího Knapovského z Libchav,
která zvládla 1250 kg.
Jako vždy bylo připraveno několik speciálních cen. Cenu rozhodčích si odnesla dvojice Jiří Koutný s Amazonem pro skvělou
souhru koně a mladého kočího. Cenu diváků pro nejsympatičtější dvojici získala Eliška Radová s koněm Juráš. V průběhu
dne byly také vyhodnoceny divácké ankety a dva vylosovaní diváci si odnesli potravinové balíčky.
Obrovský dík patří všem zaměstnancům i studentům SZeŠ, přátelům chladnokrevných koní, kteří nám při organizování této
akce pomohli.
Závěrem je nutno zmínit sponzory, bez jejichž podpory by nebylo závody možno organizovat a díky nimž si umístění na
prvních pěti místech odvezli velmi pěkné ceny. Byly to: Senátor Ing. Petr Šilar – hlavní sponzor, Optima Lanškroun s.r.o.,
lesnické práce a služby, obchod se dřevem, Lesnické služby Jaroslav Marvan, J.A.C. TRANS – p. Carda, UNILES s.r.o. – Rumburk, Školní statek SZeŠ Lanškroun, FIDES AGRO – výroba krmných směsí De Heus a. s. Bučovice – závod Běstovice - krmiva
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Energys, Lesy České republiky, s.p., Jezdecké potřeby Dulkaj Lanškroun, Troubecká hospodářská a.s., Symbiom s.r.o. Lanškroun, Ovocná a okrasná školka – Ladislav Felcman, Řernictví Kocourek – Lanškroun
Celá akce se velmi vydařila, jen je škoda, že se nedaleko konala akce podobná. Myslím, že takové jednání není korektní a že
je v zájmu především diváků, aby se pořadatelé na termínech dohodli.
Na závěr bych Vás ráda pozvala na příští již 10. jubilejní ročník CHLAĎAS 2014 – bude se konat na konci května nebo začátem
června. Přesný termín bude publikován na internetových stránkách www.equichannel.cz a na www.szes-la.cz a samozřejmě na plakátech cca 14 dní před akcí.

Výsledky Chlaďas 2013 - 8. 6. 2013 Lanškroun
Umístění
1. místo
2. místo
3. místo
4. místo
5. místo

Soutěžící
Jaroslav Marvan
Pavel Hartman
Jaroslav Koutný
Otakar Kubíček
Pavel Repčik

Kůň
Bydliště / klub
Ovladatelnost v kládě - jednospřeží
Miki
Lanškroun
Ferda
Semanín
Amazon
Bohuslavice
Bobeš
Bohuslavice
Streihun
SZeŠ Lanškroun

Vozatajská jízda
1. místo
Jaroslav Marvan
2. místo
Otakar Kubíček
3. místo
Ing. Jaroslav Hél
4. místo
Robert Smítal
5. místo
Jaroslav Koutný
Těžký tah
1. místo
2. místo
3. místo
4. místo
5. místo

1. místo
2. místo
3. místo
4. místo

Miki, Míša
Bobeš, Amazon
Miki, Majka
Sagi, Ferda
Bobeš, Amazon

Lanškroun
Bohuslavice
Loštice
Horní Čermná
Bohuslavice

Jiří Pinkas
Scaut
Hradiště - Koldín
Jiří Knapovský
Samanta-K
České Libchavy
Robert Smítal
Sagi
Horní Čermná
Otakar Kubíček
Bobeš
Bohuslavice
Jaroslav Koutný
Amazon
Bohuslavice
Dvojboj pro studenty a kočí začátečníky (ovladatelnost v kládě + formanská jízda)
Andrea Peterková, 1.B
Radka Šošková, 2.V
Barbora Trávníčková, 2.V
Pavel Fridrich

Gery, Bára
Gery, Bára
Gery, Bára
Dan

Výsledek
6:26,82
7:28,55
7:41,39
7:49,94
8:14,94

2:43,76
2:48,22
3:18,02
3:19,83
3:25,00

1300 kg
1250 kg
1200 kg
1150 kg
1000 kg

SZeŠ Lanškroun
SZeŠ Lanškroun
SZeŠ Lanškroun
Dětský domov Potštejn

Ing. Hana Stehlíková
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XI.
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.
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.
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

Den zemědělské školy
Přečetli jsme: Den školy a závody přilákaly davy lidí
Jednou do roka se rozlehlý areál Střední školy zemědělské a veterinární Lanškroun změní v lidské mraveniště. Bylo tomu tak
i v sobotu 4. 5. 2013, kdy se zároveň s tradičními jezdeckými závody „O hliněný pohár“ uskutečnil i Den školy. Oproti předcházejícím letům jsme upustili od stánků s kolem štěstí, skákacích hradů a podobných atrakcí. Rozhodli jsme se, že se budeme soustředit pouze na zemědělství jako takové. To znamená, že jsme chtěli představit a zpropagovat všechny činnosti,
které naše škola provozuje ať už v rámci výuky, nebo kroužků a podobných dobrovolných aktivit. K tomu nám pomohlo, že
se nám podařilo získat tolik vystavovatelů zemědělské techniky, že jsme jimi zaplnili téměř celý areál.
Hned u vstupů dostali nejmenší návštěvníci nafouknutý zelený balónek s logem naší školy. V programu byla dvě vystoupení
agility. Obě sledovalo tolik diváků, že téměř neprodyšně obklíčili v několika řadách zatravněný dvůr. Své návštěvníky si našly
z i dvě ukázky veřejné pitvy (samozřejmě selete). Podařilo se nám nalákat spoustu návštěvníků do naší nové veterinární
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laboratoře. Zde se paní veterinářka s děvčaty prakticky celý den nehnula z obležení zvědavých návštěvníků, kteří mohli
pomocí ultrazvuku pozorovat březost našich roztomilých králíků. V tradičním úspěchem byl program pro děti na tenisovém
hřišti. Jeden z vystavovatelů zemědělské techniky – ZOD Žichlínek zpestřil svoji expozici jízdou zručnosti na bateriových
autíčkách a traktůrcíc. Dopravu od sídliště, přes školu až na parkur zajišťovali během dne tři kočáry, tažené našimi koňmi,
které samozřejmě řídili naši žáci a jejich odborní instruktoři – členové kroužku vozatajství. Celým areálem chodili další naši
žáci a býčkem a dvěma jalovicemi, na které si mohl každý sáhnout a poplácat je. Osvědčené atrakce, jako jsou jízdy na
traktoru a malotraktoru, jakož i svezení na ponících jsme samozřejmě ponechali v programu také.
Samotné nás překvapilo, jak nesmírně bohatý a obsáhlý je záběr činností, které je schopna naše škola provozovat,
naučit a předvést . Již nyní se těšíme na příští rok, kdy naši žáci v rámci nového kroužku předvedou lukostřelbu ( letos jsme
využili nabídku lukostřeleckého oddílu ze Žamberka). Rovněž se těšíme, že příští rok nebudou chybět ukázky prací z naší
plánované keramické dílny na Domově mládeže.
Karel Tribula

Nultý ročník
Druhý prázdninový týden se uskutečnil již tradiční sportovně-poznávací pobyt pro budoucí studenty prvních ročníků. Zúčastnilo se ho 29 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 Teracentra v Dolní Čermné, cyklistický výlet do stájí v Ostrově, rybí a pštrosí farmy v Sázavě. 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.
Mgr. Lenka Chrobáková
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XII.
Další aktivity školy
Návštěva vazební věznice v Hradci Králové
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 mobilů, 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.
Celá návštěva byla velmi působivým zážitkem a ve všech zúčastněných zanechala silný dojem.
Ing. Hana Procházková, vyučující předmětu právo

Charitativní činnost
Sluníčkový den 20. 3. 2013
Letos se naše škola již potřetí zapojila do sbírky pro opuštěné děti a pěstounské rodiny. Kromě typického symbolu sbírky –
sluníčka – prodávaly dvojice studentek i magnetky s obrázky zvířat. Ne vždy se veřejnost chovala vstřícně, ale přesto se jim
podařilo na konto sbírky vybrat 4 321,- Kč. (V celé republice se v tomto termínu podařilo získat asi 470 000,-)
Děvčatům i těm, kteří přispěli, patří náš dík.

Český den proti rakovině 15. 5. 2013
Ve středu 15. května se již tradičně vydalo do ulic Lanškrouna 7 dvojic studentek a nově jedna smíšená dvojice z naší školy,
aby opětovně nabízely občanům i návštěvníkům města k zakoupení květ měsíčku lékařského, který se stal symbolem veřejné sbírky pořádané Ligou proti rakovině. Počasí jim přálo a díky vstřícnosti lidí, které potkávaly, se jim podařilo vybrat
celkovou částku 23. 123,- Kč. (Výsledky v rámci celé republiky nejsou zatím k dispozici.)
Nejúspěšnější byly studentky 3. V Lucie Vodičková a Kamila Trmalová, které získaly 3 320,- Kč. Nejen jim patří naše poděkování.
Věra Kovaříková

Světluška 10. 9. 2012
V prvních zářijových dnech 2012 proběhl 10. ročník celonárodní sbírky Světluška. Opakovaně se této sbírky zúčastnilo šest
dvojic našich studentů. Do lucerniček se jim podařilo nasbírat krásných 21 557 Kč. Výtěžek bude použit na pomoc nevidomým občanům. Studentům i těm, kteří přispěli, patří náš dík.
Ing. Věra Zemanová
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Soutěže
Biologické soutěže
Biologická olympiáda letos měla mimořádně atraktivní téma přípravného textu: Láska, sex a něžnosti v říši živočichu a rostlin. Můj předpoklad, že žáky a žákyně tato oblast biologie zaujme více, než předchozí ročníky se ukázala jako lichá a do
středoškolských kategorií se přihlásil standardní počet zájemců.
Pro školní kolo jsem připravil olympiádu v obou středoškolských kategoriích A i B pro všechny ročníky SZeŠ najednou.
Olympiády se dne 25. února 2013 zúčastnilo 9 studentů. V kategorii A čtyři studenti a v kategorii B pět. Soutěž měla celkem
čtyři části: dvě praktické úlohy, poznávačku organismů a znalostní test. Znovu se ukázalo, jak nízké jsou praktické znalosti
žáků a to především v poznávačkách. Do krajského kola postoupili v kategorii A: Dominika Polichtová a v kategorii B: Dominika Flíborová.
Výsledky krajského kola obou kategorií ovlivnila jistě skutečnost, že obě vítězné studentky nemají s touto soutěží žádné
zkušenosti a navíc shodně pohořeli v poznávání rostlin a živočichů. Dominika Polichtová skončila v kat. A 26. z 30 účastníků,
Dominika Flíborová pak 23. v kat. B.
František Teichmann

Matematické soutěže
V březnu 2013 se naši studenti zúčastnili 31. 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 Tomáš Vyšohlíd 23. místo z 36
soutěžících, v kategorii S2 Veronika Mlčochová 16. místo a Romana Kruntorádová 32. místo z35 soutěžících, v kategorii S3
Petr Filip 13. místo a Jana Látalová 17. místo ze 34 soutěžících.
V dubnu jsme v matematickém soutěžení pokračovali. V 21. ročníku celostátí matematické soutěže žáků středních odborných škol se umístil Tomáš Vyšohlíd v první polovině z 307 soutěžících.
Blahopřeji studentům k pěkným výsledkům a věřím, že se budou i nadále věnovat matematice nad rámec studijních povinností.
Mgr. Lenka Tejklová

Deutsch macht Spaß!
Tradičně i letos 21.11. 2012 proběhla na naší škole regionální soutěž v německém jazyce „Deutsch macht Spaß“. Soutěže se
zúčastnilo celkem 27 studentů ze šesti škol z celého regionu. Atmosféra byla napjatá až do poslední chvíle. Účastníci byli
zařazeni do dvou kategorií podle stupně jazykové úrovně. Všichni studenti absolvovali nejprve písemný test, který ty nejlepší
z nich posunul do ústní části. Poté pět nejlepších studentů z každé kategorie bojovalo o nejlepší umístění. Konverzační část
u vyšších ročníků byla koncipována podle státní maturitní zkoušky. Studenti nižších ročníků zde změřili své znalosti v popisu
obrázků a konverzaci na určité téma.
Soutěž proběhla v příjemné atmosféře naší školy. Ve vyšší kategorii A suverénně zvítězil student David Miffek z VOŠ a SŠ
Česká Třebová, který svým nádherným výkonem ohromil celou porotu. V nižší kategorii B obsadila první místo Michaela
Koukolová z VOŠ a SPgŠ Litomyšl. Jsme velice rádi, že letošní soutěž mohla proběhnout za finanční podpory MŠMT Pardubického kraje. Za sebe bych chtěla poděkovat mé kolegyni Petře Zíkové, která mně pomáhala s organizací soutěže na naší
škole. Poté patří mé díky všem kolegyním z ostatních škol za oporu při hodnocení výkonů studentů v porotách. Pevně věřím,
že se s některými ze studentů ještě uvidíme v příštím školním roce. Maturujícím studentům pak přeji krásné výsledky u
maturitní zkoušky z německého jazyka.
Martina Tomková
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Soutěž „Reise durch Österreich“
Ve školním roce 2012 – 2013 se studenti německého jazyka ze všech ročníků zúčastnili
soutěže „Reise durch Österreich“, kterou pořádala redakce časopisu Freundschaft spolu
s rakouským velvyslanectvím v Praze. Po namáhavé práci a odpovědi na otázky v deseti
číslech časopisu se studenti konečně dočkali
odměny za správné odpovědi, protože obsadili třetí místo v naší republice. Navíc tři z výherců včetně učitelů byli pozváni na slavnostní předání cen v rakouském velvyslanectví v Praze 21.6. 2013. Ostatní studenti měli
možnost doprovázet skupinu a zúčastnit se
velmi zajímavé prohlídky Prahy samozřejmě
v německém jazyce. Tři vybrané studentky byly nadšeny z návštěvy velvyslanectví, a proto dnes všichni říkají „Deutsch lernen macht Spaß“.
Martina Tomková, Petra Zíková

Florbalový turnaj v Pardubicích
V listopadu jsme se zúčastnili s chlapci florbalového turnaje, který pořádala Regionální rada Severovýchod. Hrálo se ve
sportovní hale Dašická v Pardubicích. Turnaje se zúčastnilo celkem 8 družstev z našeho kraje. Chlapci hráli velmi dobrý
florbal, ale na ty nejlepší týmy zejména z pardubických škol jsme nestačili. Na našem nepříznivém výsledku se také velkou
měrou podílel i rozhodčí.
O přestávce probíhala doprovodná soutěž zaměřená na znalost Evropské unie, našeho regionu i projektů dotovaných z Regionálního operačního programu Severovýchod. Zde naši studenti prokázali znalosti a vyhráli zajímavé ceny.
Mgr. Lenka Chrobáková

Florbal dívek
Na začátku prosince jsme se zúčastnily okrskového kola dívek ve florbalu. Turnaj se konal stejně jako loni na PSŠ v Letohradě.
Skupinu tvořila 3 družstva a pouze vítěz postupoval do okresního kola.
Po loňské zkušenosti jsme si šance na vítězství nedávaly, ale opak se stal pravdou. Do prvního zápasu jsme „vlétly“ kosmickou rychlostí a než se soupeřky z Gymnázia Žamberk rozkoukaly, už jsme vedly 5:0. Konečný výsledek zápasu 9:3 pro nás.
Druhý zápas s domácími byl ještě povedenější. Naše brankařka si udržela čistý štít a my jsme soupeřky doslova rozstřílely
8:0.
Ještě před vánočními prázdninami jsem se s děvčaty zúčastnila okresního kola v Brandýse nad Orlicí. Našimi soupeřkami
byla děvčata z Gymnázia Česká Třebová a SOU Choceň. Hrály jsme pěkný florbal, ale na nejlepší to nestačilo. Do krajského
kola postoupila děvčata z SOU Choceň.
Lenka Chrobáková

Ekologický seminář
V letošním školním roce 2012/2013 byl seminář opět zaměřený výhradně na praktickou činnost. V dubnu proběhl seminář
pouze jeden a ve spolupráci s Odborem životního prostředí Městského úřadu v Lanškrouně žáci školy provedli úklid školy a
okolí po zimě. Seminář se přímo vztahoval ke dni země 21.4. Studenti nafasovali pytle a rukavice a uklidili vše, co do přírody
nepatří.
Mgr. František Teichmann
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Svod klisen - registrace koní
V úterý 16. dubna se opět po roce sešli chovatelé koní z okolí na každoročním svodu koní. Do areálu našeho školního statku
přijelo osm koní. Inspektor chovu koní pro naši oblast Ing. Vondrouš hodnotil velmi fundovaně tříleté klisny pro zápis do
plemenné knihy a upravoval identifikační údaje pro evidenční účely v případě změn v popisu koní. Na svod přijíždějí také
poníci, kteří se účastní jezdeckých závodů, k přeměření pro zařazení do velikostních kategorií. Svodu se jako každý rok
účastnili studenti 3. ročníku v rámci cvičení předmětu chov koní.
Ing. Hana Stehlíková

Liga zemědělských škol 2012/2013
Již dlouholetou tradicí je pořádání seriálu jezdeckých závodů v rámci Ligy zemědělských škol. Soutěže v parkurovém skákání
byly původně organizovány pro studenty a mistry odborného výcviku (učitele jezdectví) zemědělských škol a učilišť. Dnes
mezi stálé účastníky patří školy: SZeŠ Lanškroun, SŠZe a VOŠ Chrudim, VOŠ a SZeŠ Benešov, ČZA Humpolec, SŠCHKJ Kladruby,
SOU Jaroměř, SOU Velká Chuchle a SZeŠ Přerov.
Seriál těchto závodů se skládá z několika základních kol, která jsou pořádána na podzim a na jaře daného školního roku.
Soutěže jsou vypsány většinou v následujících stupních obtížností: „Zm“ jako zahajovací soutěž pro všechny jezdce, „Z“ jako
mistrovská soutěž pro studenty a „ZL“ může být jako soutěž otevřená pro všechny jezdce a koně, popř. určena jako samostatná soutěž pro studenty VOŠ a učitele jezdectví či mistry odborného výcviku. Průběžné výsledky z jednotlivých kol mistrovské soutěže studentů se sčítají a vytváří se tak žebříček jezdců. Vítěz a další umístění z celkového hodnocení jsou vyhlášeni a oceněni při finále ligy zemědělských škol, které se konalo v Chrudimi.
Ve školním roce 2012/2013 naše škola pořádala podzimní kolo.

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

„Zm“
„Zm“
„Zm“
„Zm“
„Zm“
„Zm“

Lanškroun 3. 10. 2012
Řeháková Aneta
Sigerliano
Šimková Lucie
Korse
Proudová Nikola
Vidar
Kruntorádová Romana
Goyatlay
Lešikarová Aneta
Replika
Čelanská Jana
Alez

1. místo
2. místo
3. místo
4. místo
5. místo
4. místo
7. místo
8. místo
9. místo
10. místo

„Z“
„Z“
„Z“
„Z“
„Z“
„Z“
„Z“
„Z“
„Z“
„Z“

Berková Alexandra
Šanderová Mirka
Čelanská Jana
Řeháková Aneta
Šimková Lucie
Kruntorádová Romana
Bartošová Kristýna
Řeháková Aneta
Žurková Nikola
Sluková Tereza

Barbara
Lamika
Ales
Niklotr
Čipera
Goyatlay
Ramzes
Sigerliano
Lancelot 21
Lagret

SZeŠ Lanškroun
SŠCHKJ Kladruby n. /L.
ČZA Humpolec
SŠZe a VOŠ Chrudim
ČZA Humpolec
SZeŠ Lanškroun
SZeŠ Lanškroun
SŠZe a VOŠ Chrudim
SZeŠ Benešov
SZeŠ Lanškroun

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

„ZL“
„ZL“
„ZL“
„ZL“
„ZL“
„ZL“
„ZL“
„ZL“

Faltýnková Lucie
Šanderová Mirka
Bartošová Kristýna
Berková Alexandra
Cincibuchová Iva
Faltýnková Lucie
Michejdová Anna
Žurková Nikola

Panama
Lamika
Ramzes
Barbara
Orok
Zlatka
Devolt
Lancelot 21

SZeŠ Lanškroun
SŠCHKJ Kladruby n. /L.
SZeŠ Lanškroun
SZeŠ Lanškroun
SŠCHKJ Kladruby n. /L.
SZeŠ Lanškroun
SZeŠ Lanškroun
SzeŠ Benešov
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SŠZe a VOŠ Chrudim
ČZA Humpolec
JK Farma pod Lípou
SZeŠ Lanškroun
JK Farma pod Lípou
ČZA Humpolec
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Tímto bych chtěla velice poděkovat sponzorům mistrovské soutěže firmě Jezdecké potřeby Dulkaj, dále všem, kteří mi pomohli při organizaci závodů, zejména panu Ladislavu Novotnému a panu Petru Faltýnkovi za stavbu parkuru a členům SJK
při SZeŠ Lanškroun.

Výsledky podzimního kola Ligy škol 2012
3. místo
3. místo
4. místo
1. místo

„ZM“
„Z“
„Z“
„ZL“

5. místo
9. místo
5. místo

„ZM“
„Z“
„ZL“

Chrudim 19. 9. 2012
Tereza Sluková
Alexandra Berková
Kristýna Bartošová
Kristýna Bartošová
Humpolec 10. 10. 2012
Tereza Sluková
Kristýna Bartošová
Alexandra Berková

Lagret
Barbara 1
Ramzes
Ramzes
Lagret
Ramzes
Barbara 1

Výsledky jarního kola Ligy škol 2013
2. místo
6. místo
1. místo
6. místo

„Z“
„Z“
„ZL“
„ZL“

3. místo
6. místo
2. místo
6. místo
7. místo
3. místo

„ZM“
„ZM“
„Z“
„Z“
„Z“
„Z“

Kolesa 25. 4. 2013
Alexandra Berková
Kristýna Bartošová
Kristýna Bartošová
Alexandra Berková
Chrudim 19. 6. 2013
Romana Kruntorádová
Ludmila Demelová
Romana Kruntorádová
Ludmila Demelová
Tereza Sluková
Michaela Gloserová

Barbara 1
Ramzes
Ramzes
Barbara 1
Barbara 1
Goyathlay
Barbara 1
Goyathlay
Lagret
Lausbub Z

Finále ligy za letošní školní rok 2012/13 proběhlo 19. června 2013 v Chrudimi. Podle průběžného hodnocení zvítězila Alexandra Berková, která dosáhla součtu 32 bodů v základních kolech. Další dvě jezdkyně úspěšně reprezentující naši zemědělskou školu jsou Kristýna Bartošová (studentka 4. V), která se umístila celkově na 4. místě a Romana Kruntorádová (studentka (2. V) na pěkném 6. místě. Všem tímto velice gratulujeme!

Umístění
1. místo
2. místo
3. místo
4. místo
5. místo
5. místo
6. místo

Konečné výsledky ligy zemědělských škol za školní rok 2012/2013
Soutěž
Jezdec
Škola
„Z“ – mistrovská
Alexandra Berková
SZeŠ Lanškroun
„Z“ – mistrovská
Miroslava Škanderová
SŠCHKJ Kladruby n. /L.
„Z“ – mistrovská
Nikola Čeledová
Akademie Humpolec
„Z“ – mistrovská
Kristýna Bartošová
SZeŠ Lanškroun
„Z“ – mistrovská
Šárka Honzová
ČZA Humpolec
„Z“ – mistrovská
Simona Bozděchová
ČZA Humpolec
„Z“ – mistrovská
Romana Kruntorádová
SZeŠ Lanškroun

Celkem
32 bodů
31 bodů
25 bodů
19 bodů
15 bodů
15 bodů
14 bodů
Bc. Renata Kalousová
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Sportovně branný kurz 2013
Ve dnech 10.6. – 14.6. 2013 se uskutečnil sportovně-cyklistický kurz studentů 2. ročníků. Letošního kurzu se zúčastnilo cca
30 studentů. Stálý pedagogický dozor tvořili Mgr. Lenka Chrobáková, Mgr. František Teichmann, Ing. Rudolf Rabas a Mgr.
Pavel Studený. V jednotlivých dnech se na organizaci také podíleli: Mgr. Emil Fogl, Mgr. Martina Dolečková, Ing. Jan Račanský a Mgr. Lenka Tejklová.
První den studenty čekala cyklistická vyjížďka do kopců nedaleko Lanškrouna. Naším hlavním cílem se stal vrch Gansberg
nad obcí Cotkytle, kde pro nás bylo připraveno občerstvení v místní hospůdce. Trasa byla velmi pestrá; vedla údolími i kopcovitým terénem v oblasti Lázku. Mnozí ze studentů si tak poprvé uvědomili, že v cyklistice si musí každý kilometr odpracovat a že jsou často vystaveni na milost vrtochům počasí.
Druhý den proběhl základní vodácký výcvik na lanškrounském Dlouhém rybníce. Jako základna nám sloužila loděnice lanškrounského turistického klubu. Účastníci kurzu se pocvičili v základech kanoistiky a plavby na kajaku. V průběhu dne byli
na pevnině všichni seznámeni s důležitými prvky první pomoci a se základy topografie. Vítaným zpestřením byla střelba ze
vzduchovek.
Třetí den jsme ráno vyjeli cyklobusem do centrální části Orlických hor a z oblasti pevnosti Hanička jsme se vraceli po vlastní
ose do Lanškrouna. Skupiny studentů urazily trasu: Hanička – bývalá pevnostní silnice - Pašerácká lávka – meandry Divoké
Orlice – Pastvinská údolní nádrž – Nekoř – Mistrovice – Dolní Čermná – Lanškroun. Všichni bez vážných potíží projeli tímto
krásným koutem Orlických hor a Podorlicka. Zejména v první části trasy (do Pastvin) se na plánovaných zastávkách studenti
dozvěděli několik informací o pohnuté historii a přírodních zajímavostech tohoto kraje. Po návratu mnozí nechtěli věřit, že
mají v nohách cca 50 km.
Čtvrtý den studenti absolvovali cyklistickou vyjížďku do okolí Lanškrouna s přestávkou v Dolní Čermné. Odpoledne všichni
zvládli základy horolezeckého výcviku na cvičné stěně v tělocvičně ZŠ Jiráskova v Lanškrouně pod vedením zkušených instruktorů.
V závěrečném dni proběhl branný závod družstev. V příjemném okolí lanškrounských rybníků druháci zúročili všechny své
dosavadní znalosti a dovednosti získané na kurzu. Všichni projeli, přepluli a proběhli vytýčenou trasu a splnili úkoly na jednotlivých stanovištích (první pomoc, topografie, apod.).
I přes improvizované podmínky hodnotíme kurz jako zdařilý a věříme, že na něj studenti budou na srazech ještě rádi vzpomínat.
Mgr. Pavel Studený

Lyžařský výcvik
Poslední lednový víkend jsme se studenty 1. a 2. ročníků odjeli na pravidelný lyžařský výcvik do nedalekých Čenkovic. Po
příjezdu a ubytování na chatě SKI KLUB Česká Třebová jsme si společně prohlédli lyžařský areál a v šest hodin odešli na
večeři do restaurace U Sněhuláčka, kde jsme měli zajištěno stravování. Večer byli všichni studenti proškoleni z BOZP, seznámeni s průběhem kurzu i se základy techniky jízdy na lyžích a snowboardu.
V pondělí jsme rozdělili studenty podle dovedností do tří družstev a zahájili výcvik. Večer se uskutečnila přednáška o první
pomoci a nebezpečí hor.
Úterní výcvik probíhal v podobném duchu, večerní přednáška se týkala vývoje a historie lyžování a studenti byli také seznámeni s lyžařskou a snowboardovou výstrojí a výzbrojí. Nezapomněli jsme ani na novinky z oblasti ochranných prostředků
využívaných při zimních sportech.
Středa byla ve znamení povinné půldenní bezpečnostní pauzy. Na řadě studentů se již začala projevovat únava z lyžování.
Čtvrtek se stal posledním dnem, kdy probíhal lyžařský výcvik. Všichni se naučili základy bezpečného sjíždění na sjezdových
lyžích a snowboardu. Večer studenti předvedli svůj talent v připravených scénkách. Pátek byl odjezdovým dnem. Po úklidu
chaty jsme v dopoledních hodinách odjeli do Lanškrouna.
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Kurz hodnotíme jako velmi zdařilý, sněhové podmínky byly výborné. Ubytování i strava na velmi slušné úrovni. Lyžařské
dovednosti většiny studentů se během kurzu výrazně zlepšily.
Mgr. Lenka Chrobáková

Naše škola reprezentovala v Praze
V úterý 11. června 2013 jsme se spolu se třemi studentkami ze třídy 3. V vydaly na konferenci o zemědělství nazvanou
„Zemědělství není jen profese, je to poslání“. Naším úkolem bylo představit mezinárodní výměnný projekt s Francouzskou
Polynézií a Chorvatskem, jehož cílem je zjistit, jak vypadá zemědělství ve všech třech zemích.
Děvčata ode mě dostala úkoly – jedna měla přiblížit naši školu a její zázemí, druhá pohovořit o zemědělství v Chorvatsku
a třetí o klimatických podmínkách v Polynézii. Na mě zbylo představit projekty, do kterých se naše škola v posledních 13
letech zapojila.
Nutno říct, že se nemáme jako škola za co stydět. Naše dívky reprezentovaly ve všech směrech – oblečením, vystupováním
i výbornými prezentacemi. Není proto divu, že po skončení celé akce za námi chodili odborníci i vyučující z jiných škol po
celé republice a chtěli si domluvit návštěvu naší školy.
Celá akce se tedy vydařila a splnila nejen úkol představit projekt, zároveň jsme udělaly důstojnou propagaci celé naší škole.
Mgr. Martina Dolečková

Exkurse Zoo Olomouc, Litovel
Ve čtvrtek a v pátek 11. a 12. dubna 2013 proběhla odborná exkurse do zoo Olomouc, Litovelského Pomoraví, Mladeče
a Litovle zaměřená na zoologii, ekologii a chemii. Exkurse začala návštěvou města Litovel, které leží ve středu CHKO Litovelské Pomoraví. Hned ráno jsme si vytvořili základnu na stanici litovelských hasičů a podél řeky Moravy jsme se vydali k obci
Mladeč po naučné stezce vedoucí lužním lesem. V Mladči nás čekala návštěva krasové jeskyně s unikátní krápníkovou výzdobou i rozsáhlou sbírkou pozůstatků pravěkých zvířat i neolitického člověka. Odpolední program navázal prohlídkou hasičské zbrojnice v Litovli, na kterou navázala procházka historické části města a návštěva historického pivovaru v Litovli. Žáci
měli možnost seznámit se s technologií výroby piva.
Návštěva zoo proběhla za deště, ale myslím, že to nikomu nevadilo. Paní Reisigová, ošetřovatelka velkých kočkovitých šelem, pro nás měla připravený velmi originální program. Nejprve jsme se šli podívat na mláďata pouštních lišek fenků, pak
následovala prohlídka zázemí mořských akvárií a pavilonů šelem. Zde si studenti mohli pohladit 1,5 měsíční samičku jedné
z nejvzácnějších kočkovitých šelem – levharta mandžuského. Na závěr přišlo krmení žiraf, prohlídka jejich zimoviště a seznámení s půlročním klokaním klukem.
Mgr. František Teichmann

Horolezecký kroužek
Ve školním roce 2012/2013 jsem se rozhodl, že po intervencích některých zapálených žáků otevřu pro kroužek lezení. Technicky fungoval kroužek pod patronací DDM Lanškroun, což mělo své nesporné výhody. Například v tom, že žáci zaplatili jen
zlomek běžných nákladů. Zájem byl docela překvapivý a na první schůzku koncem září přišlo 12 zájemců. Kroužek se naplno
rozběhl za pomoci kolegyně Terezy Krištofové a horolezce Davida Urbáška. Naší počáteční nevýhodou byl fakt, že nikdo ze
zájemců neměl s lezením zkušenosti, takže veškeré jištění a přípravy z počátku ležely na našich bedrech.
Už v listopadu jsme však začali sklízet ovoce naší snahy, lezci nabírali zkušenosti a postupně nám ubývalo starostí se zajištěním bezpečnosti. Poněkud nepříznivé pak bylo období únor březen, kdy výrazně poklesla docházka, což bylo částečně
zapříčiněné nemocemi a dublujícími se aktivitami lezců, ale z části za to mohl i pokles morálky.
Kroužek byl zakončen sobotním výjezdem do skal dne 22. května. Rulová skaliska v Mladkově naplno nastavila zrcadlo celoročnímu úsilí i tréninkovým výpadkům. Bylo zřejmé, že na venkovní lezení to bude chtít napřesrok v tréninku přidat, každopádně kontakt s „živou“ skálou byl velikou motivací a snad se to od září projeví.
Závěrem snad jen musím konstatovat, že se naštěstí celý rok obešel bez zranění.
Mgr. František Teichmann
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Ekotým
Tak jak to vyplývalo z environmentálního plánu školy, byl letos na jaře vytvořen učitelský ekotým (Krištofová, Teichmann,
Honsová, Ehlová, Račanský), který připravil hrubé obrysy aktivit žákovského ekotýmu školy. Zpočátku jsme s napětím čekali,
jak dopadne zájem žáků, později jsme se obávali, nejsou-li pracovní aktivity až příliš náročné na fyzickou i duševní kondici.
Opak se ukázal pravdou. Výhradně děvčata se zapojila do všech akcí s nebývalou vervou a ekotým má stabilní počet 12
žákyň.
První společnou aktivitou bylo dubnové prohloubení periodických tůní pro roznožování obojživelníků. Úpravy nádrží a odstranění bahna ze dna proběhly zdárně a několik párů čolka horského mělo výrazně lepší podmínky na rozmnožování.
Následovaly přípravné práce na zlepšení interiéru školy a úprava prostor v okolí akvária.
Další náplní ekotýmu byl pak odchyt ryb a obojživelníků z nádrže pod školou, kterou má v plánu majitel pozemku zlikvidovat.
Podařilo se odchytat desítky ryb, ale stále ještě zůstává většina osazenstva ve vodě. Žáby se nepodařilo odchytit vůbec.
Poslední akcí ekotýmu představovala výjezdová brigáda v záchranné stanici ohrožených zvířat – Pasíčka. Náročné dva dny
strávila děvčata úklidem ptačích voliér, výstavbou nových ubikací a čištěním venkovních nádrží. Práce to nebyla vůbec
snadná a nepředstavitelný zápach jen umocňoval zážitky z víkendu. Zajímavé zkušenosti i společná dřina kolektiv jen stmelili
a tak se těšíme na další návštěvu. Ekotým se do Pasíček rozjede už v září příštího školního roku, neboť zájem o spolupráci je
i ze strany stanice.
Mgr. František Teichmann

Ekotým
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XIII.
Inspekční činnost provedená ČŠI
Ve školním roce 2012/2013 kontrola ze strany ČŠI neproběhla.
Ve školním roce 2010/2011, 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 SZeŠ, 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.
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 dokončila 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.
Ing. David Hruška, ředitel školy
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XIV.
Financování školy za rok 2012
Hodnocení činnosti organizace:
V roce 2012 již hospodařila škola a bývalý školní statek jako jedna organizace, s jedním účetnictvím, jednou tvorbou a čerpání fondů atd. Přes hlavní prázdniny jsme navýšením příspěvku na provoz o 1.200.000,00 Kč provedli rekonstrukci odpadů
a vodovodních sítí a velké části budovy školy. Pokud by se nám podařilo v dalších letech provést ještě rekonstrukci elektrických a datových sítí, byla by škola připravena sloužit bez nutností dalších investic a s omezením rizika havarijních stavů další
roky.

Vypořádání finančního vztahu k rozpočtu zřizovatele

a) Rozpočet školy
-

Neinvestiční příspěvek na provoz školy ........................... 29.732 tis.Kč
Z toho příspěvek na provoz ............................................ 4.826 tis.Kč
Příjmy z činností školy ........................................................ 5.095 tis.Kč
Z toho převody z fondů ....................................................... 327 tis.Kč
Příjmy celkem .................................................................. 35.155 tis.Kč
Náklady celkem ............................................................... 35.155 tis.Kč
Hospodářský výsledek ............................................................. 0 tis.Kč

b) Investiční činnost
Rok 2012 byl rokem, kdy se proinvestovalo nejvíce prostředků za poslední léta. Z prostředků ROP a Pardubického kraje byl
vybudován nový kravín a zrekonstruována bývalá konírna do nové, špičkově vybavené laboratoře veterinárního centra.
Hodnota stavebních prací byla 16.000.000 Kč. Vybavení laboratoře stálo dalších 1.000.000 Kč.
Z mimořádných příspěvků zřizovatele a našich zdrojů došlo k dalším významným investicím, které na výše uvedené akce
přímo navazovaly. Zbudování ocelokolny, přístřešku pro telata, terénních úprav, rozvodů vody a kanalizace. V samém
závěru roku se nám ještě podařilo pořídit nové vozidlo pro autoškolu – Škodu Rapid. Rovněž se nám podařilo zcela obměnit
základní stádo.

Fond reprodukce investičního majetku:
Počáteční stav .................................................. ……………………………..
641 tis. Kč
Tvorba z odpisů………………………………………………………………………………..1.742 tis. Kč
Zvýšený příspěvek zřizovatele na investiční akce…………………………… 2.209 tis. Kč
Odpisy, prodej a úhyn zvířat………………………………………………………….. 1.213 tis. Kč
Nařízený odvod …………………………………………………………………………….- 1.121 tis .Kč
Investiční akce………………………………………………………………………………- 2.921 tis. Kč
Převod zvířat do základního stáda………………………………………………..- 1.744 tis. Kč
Konečný stav………………………………………………………………………………………..20 tis. Kč

c) Ostatní fondy
FKSP:
Počáteční stav .......................................................................................... 169 tis. Kč
Konečný stav ........................................................................................... 184 tis. Kč
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Prostředky fondu byly použity především na stravování zaměstnanců, koupě vitamínů a rozloučení zaměstnanců v závěru
roku. Větší využití tvorba fondu neumožňuje. Zůstatek fondu je pozůstatek z dob, kdy byla jeho tvorba ve výši 2 %.

Fond rezervní:
Počáteční stav……………………………………………………250 tis. Kč
Konečný stav…………………………………………………… 31 tis. Kč
Při schvalování rozpočtu na rok 2012 jsme v podstatě dostali zadání od zřizovatele rezervní fond vyčerpat.
Hospodářský výsledek hlavní činnosti
Hospodářský výsledek za hlavní činnost školy v roce 2011 činil 0,00 Kč a hospodaření školy bylo tedy vyrovnané. Tohoto
výsledku bylo dosaženo i přes skutečnost, že vybudováním kravína a veterinárního centra, kde je vytápění řešeno elektrickými přímotopy došlo ve druhé polovině roku 2012 k poměrně razantnímu nárůstu plateb za elektrickou energii. Tyto
zvýšené náklady samozřejmě nebyly kryty příspěvkem zřizovatele, neboť ten je poskytován zásadně dle skutečnosti předchozího roku (čili roku 2011). Tento vliv zvýšené spotřeby se promítne následně i do roku 2013, kdy budeme kravín a veterinární centrum vytápět celý rok 2013, ale vykryty v příspěvku od zřizovatele budeme mít pouze zvýšené náklady za druhé
pololetí roku 2012. Co se týká elektřiny, tak dalším problémem, se kterým se potýkáme je překračování čtvrthodinových
maximálních odběrů. Tyto vlivy se budeme snažit v roce 2013 řešit nějakým investičním opatřením (regulace příkonu, náhrada některých spotřebičů za úspornější ) a v další budoucnosti zahrnutím zvýšení spotřeb do podmínek odběru el. energie
pro další výběrové řízení

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 a ustájení koní
- výuka a vzdělávání pro ostatní zájemce o obor
- stravování
- pronájem ubytovacích zařízení
- autoškola
- hospodářská činnost školního statku
V roce 2011 byl výsledek hospodářské činnosti + 18 tis. Kč. Z toho částku 3 tis. Kč nám zřizovatel umožnit převést do fondu
odměn, o zbylou částku byl navýšen rezervní fond. 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. Významný podíl má rovněž výsledek hospodaření školního statku. Jako škola, tak i hospodaření statku prochází poměrně razantními změnami. Ty souvisejí zejména se zásadní obměnou základního stáda, kdy se
zbavujeme starých kusů mléčných krav dosud chovaných ve starém kravínu a otelením 34 kusů nového mléčného skotu,
který je chován v novém kravínu. To má vliv na produkci mléka a tržby za něj. Očekáváme nyní přechodný pokles produkce
mléka a v dalším období naopak jeho nárůst.
Karel Tribula
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XV.
Účast školy v mezinárodních programech
Tichomořské postřehy
Uplynulo již půl roku od chvíle, kdy naše škola uvítala zahraniční hosty z Chorvatska
a z Francouzské Polynésie, aby s nimi začala spolupracovat na projektu Zemědělské podmínky v různých klimatických pásmech v rámci programu Leonardo da Vinci. Tento program je zaměřen na odborné vzdělávání a přispívá ke zvýšení jeho přitažlivosti a kvality.
Hlavním cílem našeho partnerství je spolupráce v oblasti zemědělství a jeho porovnávání v různých klimatických zónách.
Studenti tak mají možnost získat nové znalosti a zkušenosti
v jiných evropských zemích, poznat nové technologie či dovednosti, které přispívají k jejich profesionálnímu i společenskému růstu. Výsledkem jejich práce je tvorba portfolia rostlin, domácích zvířat a zemědělské mechanizace, se kterými se
setkáme v účastnických zemích.
V červnu letošního roku nastal čas, aby se na zkušenou vydali naši studenti a učitelé. Tentokrát to bylo hodně daleko, cesta
vedla až do Tichomoří – do Francouzské Polynésie. Malé přiblížení těm, kteří teď přemýšlí, kde tuto zemi najdou a nechce
se jim hledat atlas – jedná se asi o sto třicet ostrovů a ostrůvků. Jejich hranice je vymezena takzvaným polynéským trojúhelníkem, jehož vrcholy tvoří Nový Zéland, Havajské ostrovy a Velikonoční ostrov.
Nejznámější z ostrovů jsou Společenské ostrovy, jejichž součástí je Tahiti, Raiatea, Tahaa, Moorea, Bora Bora, Huahine
a Maupiti. Měli jsme skvělou příležitost navštívit první tři z nich. O naše zážitky se s vámi podělí studentka druhého ročníku
SZeŠ Lanškroun, která se této náročné, ale úžasné cesty zúčastnila.
Mgr. Radmila Janoušková

Z deníku Zdeňky Fialové
1.červen
Naše cesta začíná. A jak to v příbězích bývá, i zde vyjelo devět statečných – čtyři studentky, dva učitelé, ředitel a dva zástupci
ze ZOD Žichlínek – tentokrát do daleké Francouzské Polynésie. Z Prahy do Londýna a z Londýna do Los Angeles. Spoustu
čekání a trávení dvanácti hodin v letadle.

2.červen
V Los Angeles máme den navíc díky časovému posunu. Ten trávíme krátkou návštěvou krásné pláže v Santa Monice. Zde
vidíme hřbitov s bílými a červenými kříži, Arlington West, který je vzpomínkou na padlé americké vojáky v Iráku a Afganistánu. I když nám počasí moc nepřeje – je zataženo a slunce nám vysvitlo na rozloučenou až před samým odletem - máme
možnost si poslechnout pouliční zpěváky a zpěvačky, obdivovat krásná auta jezdící kolem a keře, sestříhané do podoby
dinosaurů jako je například triceratops, či stegosaurus.
Bohužel času je málo, pospícháme, čeká nás další, tentokrát osmihodinový hodinový let na ostrov Tahiti.

3.červen
Již na Tahiti, v hlavním městě Papeete, plném slunce a modré oblohy, navštěvujeme školu pro absolventy pedagogické
univerzity, která připravuje budoucí učitele na jejich povolání. Po vřelém uvítání za zvuku bubnů a ozdobeni květinovými
věnci se zde setkáváme i s ministrem školství a se všemi, kdo se podílejí na projektu.
Ještě téhož dopoledne se vydáváme na místní farmářský trh, který nabízí nejen potraviny a ryby, ale i náhrdelníky z mušlí,
různé oleje, suvenýry a oblečení.
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Divíme se také zdejší měně – papírové bankovky se úměrně s jejich hodnotou značně zvětšují až na velikost „našich šeků“
z hračkářství. Nasáváme zdejší atmosféru a užíváme si sluníčka, u nás tak vzácného. Odpoledne odlétáme na asi 200km
vzdálenou Raiateu.

4.červen
Raiatea – místo skryté pod mrakem a mnoha přeháňkami. Až zde míjíme autobusem ty „pravé“ tropy – palmy vzpínající se
z krovu stromů, vlhký vzduch lepící se na kůži. Místa slunečná i zamračená. Ubytování jsme v útulných bungalovech u moře.
Na tomto malém ostrově jsme přivítáni starostkou a místostarostou města. Jak jinak než věnci z krásných voňavých květů.
Nechybí mezi nimi ani tahitská květina monoi, symbol těchto ostrovů. Navštěvujeme také místní školu, kde se děti ve věku
14-17 s velikou chutí a nadšením učí zpracovávat dřevo, chovat zvířata (jedno prasátko se selátky a několik slepic) a pěstovat
plodiny - například hlávkový salát, kokosové palmy či banánovníky a papáje
Dostává se nám i přednášky o pěstování bambusu a jeho zpracování. (photo 9)
Po rozloučení odjíždíme na historicky - kulturně významnou pláž Marae Taputapuatei, kde jsou k vidění kamenné pozůstatky
po původních domorodých obyvatelích ostrova. Údajně zde docházelo i k lidským obětem bohům. To nás ale netrápí, protože zde máme možnost prvního smočení se v Tichém oceánu. Většina z nás lituje, že si s sebou nevzala boty do vody –
v mělké laguně nám nastává delikátní tanec mezi korály a mořskými ježky, abychom se vůbec dostali do hloubky vhodné
k plavání.

5.červen
Na pořadu dne je přivítání s další paní starostkou, ozdobení květinovými věnci a malé pohoštění skládající se z rozmanitého
tropického ovoce, které jsme dosud ani neznali. Vrcholem dne je výlet na horu Tapioi. Zde, po krátkém výstupu, uchváceni
pohledem na překrásnou exotickou krajinu a s úchvatným výhledem, se seznamujeme s endemickou flórou, rostoucí pouze
na ostrově Raiatea.
V odpoledních hodinách jsme navštívili organickou farmu, kde je dodržováno přísné pravidlo: žádné chemikálie, pouze příroda – tj. použití kompostu, fertilizéru a mikroorganismů či žížal. Vše se musí udržovat v rovnováze. Pěstuje se zde zelenina,
banány, papája či avokádo. Obdivujeme nadšení mladého pohledného farmáře, který přes počáteční těžkosti vytrval, a již
třetím rokem zásobuje trhy svými výrobky.

6.červen
Z deštivé Raiatei přesun na slunečnou Tahaa. Jak jinak než po moři. Jsme zde s pompou přivítáni místními obyvateli, kteří
se v čele se starostkou sešli na pobřeží a vítali nás klasickými zvuky bubnů a květinami. Na chvíli jsme prožili pocity objevitelů,
kteří se vylodili v nové zemi. Bylo to úchvatné a nechybělo ani pohoštění tradičními jídly včetně syrových ryb a pro nás
dosud neznámých druhů ovoce.
Protože ostrov Tahaa je nazýván Vanilkovým ostrovem, nesmíme vynechat návštěvu vanilkové plantáže,kde je nám podrobně předveden proces jejího pěstování, sklizně a následného zpracování. Je to složitý proces, proto se už vůbec nedivíme
ceně tohoto voňavého produktu na trhu. Maličký ostrov Tahaa, ze kterého se dostanete pouze lodní dopravou, představuje
70 % celosvětové produkce vanilky.
Samozřejmě nesmí chybět návštěva naší druhé partnerské školy. V místní škole nám žáci spolu s učiteli předvedli proces
sklizně a opracování kokosů s následnou přípravou kokosového mléka.
Večer se náměstíčko a malý přístav opět zaplnily místními obyvateli a představiteli města. Speciálně pro nás byl připraven
celovečerní program s módní přehlídkou, tancem a zpěvem. Dnešní zážitky na ostrově vanilky jsou nezapomenutelné.
Překvapením pro nás však bylo i ubytování, které „se nekonalo“ na Tahaa, ale na miniaturním ostrůvku - motu. Zde jsme
byli jedinými obyvateli spolu s majiteli restaurace a bungalovů se dveřmi ústícími až k moři. Dopravu zajišťoval Ricardo na
své motorové lodi, zdatný námořník, mistr bojových umění a učitel v jedné osobě.
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Pravda, o víkendu sem dorazili i místní turisté, kteří se tu bavili zpěvem, soutěžemi, koupáním a popíjením piňakolády. Jejich
téměř dětská radost ze života byla nakažlivá a připadali jsme si tam jako v ráji. Tento pocit umocňovaly korály a velké množství barevné fauny a flóry na dně laguny či rejnoci a žraloci prohánějící se ve vymezených prostorách. Mimo rejnoky jsme si
mohli pohladit i obrovskou mořskou želvu, která však byla po víkendu propuštěna na svobodu.

7.červen
Dnešní den patřil opět pobytu v partnerské škole. Její ředitel nám poskytl přednášku o kokosových stromech. O jejich významu svědčí i legenda o tom, jak kokos vznikl, která je známá v celé Polynésii:
„Bylo nebylo, překrásná princezna Inu si měla vzít za manžela krále, který byl říčním hadem. Jelikož ho nechtěla a byla
k sňatku nucena, utekla. Utíkala a utíkala, až potkala bojovníka Mau, který ji u sebe schoval. Říční had však princeznu pronásledoval, a tak se mezi ním a bojovníkem strhla velká bitva. Bojovník nakonec usekl hadovi hlavu a řekl princezně, aby tu
hlavu vzala s sebou, nikde nezastavovala a pohřbila ji až doma. Vtom zahřmělo a ozval se hadův hlas: „Polib moji hlavu, zase
oživnu a tebe si vezmu za manželku.“ Inu se ulekla a vyrazila na cestu. Co se ale nestalo?
Ten den bylo moc velké vedro a u řeky si hrály Inuiny kamarádky. Volaly na ni: „Pojď si hrát s námi a zaplavat si. Připoj se k
nám!“ A protože Inu bylo horko a chtěla se na chvíli svlažit ve studené vodě, položila hadí hlavu na zem a chtěla se ke
kamarádkám přidat.
Jakmile však dopadla hlava hada na zem, ozvala se velká rána a místo hlavy vyrostl vysoký strom. Hadův hlas se rozlehl po
okolí: „Jednoho dne mě políbíš, budeš jíst mé maso a pít moji krev!“
Bojovník Mau řekl Inu: Již se nesmíš vrátit domů, neposlechla jsi mne. Musíš zůstat poblíž tohoto stromu, a ten strom je pro
tebe tabu.“
A Inu zůstala. Jak šel čas, vzala si rybáře a povila mu dvě dcery. A těch vysokých stromů bylo stále více.
Jednoho velmi, velmi horkého dne, kdy vyschla i voda v řece, šly Inuiny dcery ven. Našly pod stromem jeho plod-kokos.
Zvědavé, zapomenuvši na tabu, s ním zatřepaly. A uslyšely žblunkání - tu si pomyslely, že je tam schovaná voda. Rozbily
kokos, napily se a had si je vzal. Stoupaly, stoupaly, až se z nich staly červánky. Inu ztráta hodně bolela, ale jak šel čas i ta
nejhorší bolest pomine a i ty nejhorší vzpomínky otupí.
Inu, již stará žena, jednoho hodně horkého dne, kdy vyschly všechny řeky, opět našla kokos. Zatřepala jím – hle, voda! Rozbila
kokos. Upila mléka, ujedla dužiny. A tak bylo tabu zrušeno. Políbila hada, pila jeho krev a jedla jeho maso.“
Nyní je kokosový strom jediným zdrojem příjmu pro mnoho rodin. Kokos nad zlato.
Na hřišti jsme si také vyzkoušeli některé polynéské sporty – hod oštěpem na kokos, běh s břemenem, ale i tahitský bojový
tanec haka.
Naši muži si pak vyzkoušeli loupání a rozbíjení kokosového ořechu, dámy škrabání dužiny.
Nesměla chybět ani ochutnávka tahitské tradiční kuchyně – kokosový a banánový chleba, chlebovník, rybí maso, to vše
zabalené v banánových listech či upletených košících a pečené v přírodní troubě – hluboké jámě v zemi s dřevěným uhlím,
která byla po vložení potravin neprodyšně uzavřena pomocí banánových listů. Za několik hodin si všichni pochutnávali na
tahaaské národní kuchyni.

9.červen
Místní žáci se svým učitelem Ricardem nám předvedli umění bojových sportů teakwondo a kung-fu.
Jinak slunečné počasí se narušilo prudkým deštěm, který nás chytl na lodi při lovení ryb. Přesto nám jedna uvízla na udici
tažené za člunem.
Zbytek dne jsme strávili vyvalení jako mroži na sluníčku u vody.
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10.červen
Druhý tropický déšť- dlouhý, prudký a vše smáčející nás zasáhl při procházce pralesem kolem motu, na kterém jsme byli
ubytovaní. Že by nám to chtělo vynahradit počasí v Česku?
Náš pan ředitel se předvedl a chytil harpunou rybu. Během zaslouženého odpočinku nás navštívil druhý déšť, už poslední a
naštěstí mírnější.

11.červen
Navštívili jsme perlovou farmu, ve které majitelé chovají perlorodky a vyměňují perly ve škeblích po osmnácti měsících.
Stačí malá operace. Hotová perla je vyňata a do perlorodky je vložena kulička s barvivem pro perlu novou. Ty mají typickou
černou barvu. Celý proces se může opakovat až pětkrát.
V tento náš poslední den na Tahaa nás přijeli navštívit studenti ze školy. Zatančili jsme si s nimi a potom následovalo smutné
loučení. Obdarováni náhrdelníky z mušlí jsme vypluli na Raiateu (pozoruhodné bylo to, že motorová loď doplula až na letiště,
téměř k runwayi) a odtud jsme se vraceli na ostrov Tahity poněkud zmáčení prudkým deštěm, který nás zastihl na moři.

12.červen
Dnes jsme se setkali s ministrem zemědělství, mužem, který zde propaguje organické zemědělství. Náš projekt ho velmi
zajímal a přál by si další spolupráci v této oblasti.
Odpoledne jsme také navštívili botanickou zahradu – opravdový deštný prales s mnoha bambusy a stromy karambola, kráčeli jsme po cestě pokryté jejich plody k nádhernému vodopádu.
Zajeli jsme i na mléčnou farmu skotu Travao, která je největší v celé Francouzské Polynésii i Francii.. Objeli jsme celý ostrov
Tahiti a poslední tečkou byla možnost zajít na první písečnou pláž s minimem korálů a ježků. Hurá! Poslední okamžiky jsme
strávili večeří u jednoho z koordinátorů projektů – Gregoriho a jeho krásné manželky, letušky na linkách do Los Angeles,
Paříže či Japonska. Seděli jsme u bazénu pod banánovníky, jedli papáje sklizené v jejich exotické zahradě, naslouchali cikádám a pili piňakoládu. Co si přát více?
To už se stmívalo, a následovalo poslední sbohem Polynésii. Naši hostitelé nás doprovodili na letiště, obdarovali náhrdelníky
a trpělivě čekali až do našeho odletu. Letadlo o půlnoci startovalo.

13.červen
Začal maraton času tráveného v letadle, letištních kontrol a čekání. Plujeme - letíme proti proudu času a tentokrát o něj
přicházíme. A proto k půlnoci již slyšíme kolem sebe češtinu. Ne britskou a americkou angličtinu či francouzštinu ani tahitštinu. Jsme doma. Už zbývá jen chytnout vlak.
A tak skončil náš výlet po Francouzské Polynésii. Okusili jsme místní kulturu, kuchyni i se něčemu přiučili. A ač jsme si ho
velmi užili a jsme plni nových a úžasných zážitků, jsme rádi, že znovu slyšíme kolem sebe krásný český jazyk a jsme opět
doma se svými rodinami.
Zdeňka Fialová
pro tisk upravila Mgr. Radmila Janoušková
foto Ing. David Hruška

Akce je financována s podporou EU v rámci evropského vzdělávacího programu Leonardo da Vinci. Autor nese odpovědnost za veškerá sdělení či publikace. Národní agentura ani Komise nejsou odpovědné za žádné případné užití informací
v nich uvedených.

Stránka 61

Výroční zpráva SZeŠ Lanškroun za školní rok 2012/2013

Francouzská Polynésie obrazem
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XVI.
Další vzdělávání v rámci celoživotního učení
Dálkové studium
Vzdělávání v oboru Ekonomika a podnikání pokračuje na naší škole už dvanáctým rokem. Zkušenosti s dálkovým studiem
má ale škola mnohem delší. Tento obor navázal na předcházející dálkové studium oboru Agropodnikání.
V současné době žáci končí druhý ročník. Jejich počet se stabilizoval na dvaceti. Někteří ještě na začátku školního roku studia
opustili, ale nahradili je noví žáci. Je velice obtížné skloubit zaměstnání, rodinu a školu a navíc se znovu posadit do školních
lavic a proto doufám, že ti stávající žáci budou úspěšně procházet nástrahami dalšího studia.
Ing. Jaromíra Tmějová

XVII.
Projekty školy financované z cizích zdrojů

Dotace, granty 2012/2013
Projekt “ Peníze EU středním školám“
Tento projekt, zaměřený na zkvalitnění výuky, je realizován od 1.8.2012 do 1.7 2014, je financován z Operačního programu
vzdělávání pro konkurenceschopnost.
Název projektu „Inovace a zkvalitnění výuky“ zahrnuje tvorbu digitálních učebních materiálů (DUM), využitelných přímo ve
výuce i při samostatné přípravě. Dále jsou zde zahrnuty semináře pro další zvyšování kompetencí učitelů – konkrétně v cizím
jazyce, finanční gramotnosti a odborných dovednostech a zkušenostech. Z finančních prostředků bude nově vybavena jedna
učebna výpočetní techniky počítači, učebny dataprojektory s plátny a interaktivní tabulí. Pro výuku fyziky, chemie a pěstování rostlin se pořizují měřící systémy pro měření kyselosti prostředí, teploty, vlhkosti s možností zpracování výpočetními
technikami. Celková suma určená na projekt je 1 156 064 Kč.
Ing. Irena Ehlová

Projekt Nepovinné předměty na Střední škole zemědělské a veterinární Lanškroun
V době loňských prázdnin jsme se rozhodli na naší škole vypracovat a podat grantový záměr, který by rozšířil naší nabídku
stávajících volnočasových aktivit o další, které umožní žákům další možnosti smysluplného trávení volného času, rozvoj
vzdělávání v návaznosti na výuku ve škole a rozšiřování obzorů našich žáků. Náš grantový záměr byl vybrán a počínaje dnem
1. 4. 2013 je také realizován. Ukončení projektu je datováno na 31. 12. 2014.
Název projektu: Nepovinné předměty na Střední škole zemědělské a veterinární Lanškroun.
Číslo a název globálního grantu: CZ.1.1.28 Zvyšování kvality ve vzdělávání v Pardubickém kraji II
Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.28/02.0062
Vyhlašovatel: Pardubický kraj
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Žadatel: Střední škola zemědělská a veterinární Lanškroun
Nyní mi dovolte pár slov o tom, čeho se konkrétně projekt týká, pro koho je určený. Předmětem našeho projektu je vytvoření šesti nových nepovinných předmětů na škole a na domově mládeže. Jmenovitě se jedná o tyto: ICT praktikum, Praktikum z kynologie, Rozvoj venkova a agroturistika, Digitální fotografie, Keramika, Praktikum z hipologie. Jednotlivá praktika
budou v odpoledních hodinách probíhat v areálu školy a domova mládeže. Jedním z našich záměrů bylo také vytvoření
praktik, které budou různorodé a svou nabídkou obsáhnou co největší záběr volnočasových aktivit žáků.
Bohužel současný systém vzdělávání u nás, který je zaměřen především na zvládnutí velkého množství učiva, neumožňuje
díky své časové náročnosti tyto schopnosti předávat například zábavnou, či zážitkovou formou.
A proto jedním z hlavních cílů našeho projektu je nenásilnou, individuální formou, rozvíjet znalosti a dovednosti, nabízet
další volnočasové aktivity našim žákům, zamezit rozvoji sociálně patologických jevů ve škole a na domově mládeže.
Jak se nám náš záměr podaří realizovat, zatím nejsme schopni odhadnout. Nemalou výhodou je však to, že na výuce nepovinných předmětů se podílejí zkušení učitelé a vychovatelé naší školy. Pokud se nám podaří díky projektu přitáhnout alespoň
malou část žáků, myslím si, že účelu projektu bude učiněno zadost, protože investice do mladých lidí se vrací.
Vedoucí vychovatel.: Melnyk Bohdan

XVIII.
Spolupráce školy při plnění úkolů ve vzdělávání
Spolupráce školy na regionální úrovni
Vzhledem k oborovému zaměření se snažíme nejvíce spolupracovat se zemědělskými podniky (ZD Sloupnice, ZOD Žichlínek,
ZOD Zálší), 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 2012/13 se opět prohloubila spolupráce na úrovni řešení grantů z OP VK a dalších výzkumných projektů
s Mendelovou univerzitou v Brně, Veterinární a farmaceutickou univerzitou v Brně, Masarykovou univerzitou v Brně, Českou
zemědělskou univerzitou v Praze a Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích.
Každoročně spolupracujeme s Agroekem Žamberk, VÚŽV Rapotín, Zemědělským svazem 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. Dále spolupracujeme s Agrární komorou ČR a zemědělskou praxí i servisními organizacemi zemědělského prostoru.
Ing. David Hruška, ředitel školy
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XIX.
Studenti školy
Třída 1.A
třídní učitel: Mgr. Tereza Krištofová
Bogol Luboš, Benešová Michaela, Bobková Tereza, Burešová Pavlína, Cupalová Zdeňka, Dlasková Iva, Endeová Erika, Ferbasová Andrea, Galbavá Kristýna, Hájková Veronika, Hůlková Markéta, Chvojková Evelína, Ivičičová Eliška, Jánešová Darina,
Jetenská Kamila, Jílková Aneta, Kalinová Barbora, Koleňáková Nikola, Krabicová Věra, Kubíková Simona, Lorencová Lucie,
Maryšková Lucie, Murín Jan, Ouřecký Tomáš, Štolová Andrea, Plesoinigová Carmen, Rychtová Kristýna, Sedláčková Lucie,
Slánská Nikola, Šimůnková Kateřina, Štefunková Nikola, Mařáková Zuzana, Vyšohlíd Tomáš

Třída 1.B
třídní učitelka: MVDr. Iva Podhorná
Andrlová Valerie, Broulík Milan, Dlouhá Tereza, Dušková Maria, Harciníková Michaela, Heclová Anna, Hintnausová Eliška,
Homolová Anna, Izáková Karolína, Janošová Diana, Kaiserová Veronika, Kašparová Šárka, Kolbabová Nina, Laštovičková
Petra, Lisiecka Zofia, Mitlenerová Barbora, Páývková Lucie, Pecháček Martin, Peterková Andrea, Plzáková Barbora, Řiháčková Michaela, Sedláček Jakub, Skřivan Jan, Snopeková Iveta, Šebestová Marie, Šperlingová Veronika, Štěpánová Jana, Trojanová Magdaléna, Vícha Daniel, Vávrová Kateřina, Vokasová Nikola

¨
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Třída 2.A
třídní učitel: Ing. Jan Račanský
Bártová Andrea, Fialová Zdeňka, Fikr Marek, Frimlová Monika, Hrdličková Pavlína, Chládková Veronika, Ježdíková Michaela,
Joštová Veronika, Knollová Veronika, Maixner Tomáš, Němčíková Lucie, Obstová Daniela, Petrus Jakub, Rybár Martin, Rybková Martina, Seidlová Cindy Patricia, Šubrtová Eva, Filip Jan, Tománková Johana, Zemanová Lucie

Třída 2.V
třídní učitelka: Mgr. Lenka Tejklová
Bitnarová Lucie, Broulíková Jana, Buďová Ludmila, Flíborová Dominika, Injajevová Monika, Kalivodová Monika, Kantorová
Lucie, Kruntorádová Romana, Loubová Dana, Marková Petra, Maturová Simona, Mlčochová Veronika, Novohradská Aneta,
Novotková Natálie, Petraníková Lidmila, Procházková Michaela, Rádlová Alena, Řiřařová Marie, Sittová Vanda, Sluková Tereza, Soukalová Lucie, Šošková Radka, Špryňarová Markéta, Trávníčková Barbora, Turková Kristýna

Třída 2.DS
třídní učitelka: Ing. Jaromíra Tmějová
Holubová Jana, Kaplanová Martina, Knápková Lucie, Konopková Marie, Mička František, Minářová Sylva, Plešingerová Iva,
Přikryl Filip, Přikrylová Monika, Ryba David, Smola Miloš, Šilarová Michala, Šípová Bohdana, Štorková Dagmar, Tejklová
Aneta, Tesařík Karel, Kodešová Marie, Loučná Marie Alexandra, Frajman Michal, Šafářová Barbora
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Třída 3.A
třídní učitel: Ing. Darie Kotyzová
Brýdl Martin, Černohous Lukáš, Červenková Hana, Fiedler Antonín, Filip Petr, Hurtíková Andrea, Kadlec Jan, Kashalupa Artem, Klimešová Marcela, Kovářová Aneta, Látalová Jana, Menšík Pavel, Ptáčníková Veronika, Repčik Pavel, Roller Jiří, Řeháček Jakub, Swiatková Lucie, Tomišková Martina

Třída 3.B
třídní učitel: Mgr. Emil Fogl
Bergerová Zuzana, 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, Křížová Aneta, Fialová Karolína

Třída 3.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, Třešňáková
Linda, Vodehnalová Klára

Třída 3.V
třídní učitel: Mgr. Radmila Janoušková
Dítětová Andrea, Goluchová Denisa, Janíček Jan, Jankovičová Kristýna, Katolická Marcela, Klimešová Zuzana, 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 4.A
třídní učitel: Ing. Věra Zemanová
Benešová Lucie, Bocková Tereza, Faitová Monika, Felcman Martin, Flídrová Monika, Hubálková Alžběta, Chaloupek Tomáš,
Kamencová Gabriela, Klinkáčková Věra, Koblížková Monika, Kučerová Kristýna, Kutnarová Lea, Kvapilová Markéta, Matějková Adéla, Musilová Aneta, Peichl Jindřich, Ševčíková Radka, Štefan Petr, Šubrt Jan, Vavruša Michael, Vinkler Milan

Třída 4.B
třídní učitel: Mgr. Martina Dolečková
Bezáková Šárka, Hlavůňková Bára, Holčáková Lucie, Holubcová Kateřina, Hýsková Michaela, Kelblová Klára, Konečná Markéta, Košťálová Nikola, Müllerová Vendula, Polichtová Dominika, Rupcová Tereza, Smejkalová Lucie, Suchánková Šarlota,
Ulčová klára, Berková Alexandra, Faltová Tereza, Kvasničková Petra, Kloučková Andrea, Pucharová Klára

Třída 4.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, Melichar Jakub, Ješinová Iveta, Holubová Klára

Třída 4.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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