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Úvodní slovo ředitele školy
Vážení přátelé Střední školy zemědělské a veterinární Lanškroun,
stejně jako každý rok se vám dostává do rukou Výroční zpráva o činnosti na naší škole.
V tomto dokumentu se ohlédneme za uplynulým školním rokem 2013/14. Minulé období hodnotím jako období, ve kterém se dokončovalo a začalo využívat zázemí vystavěné z investičního projektu ROP NUTS II SV. Rok 2013/14 byl charakteristický „novým začátkem“ při podávání žádostí o čerpání prostředků dalších fondů z ESF Operačního programu pro vzdělávání a konkurenceschopnost a jejich realizace, opět se nám
podařilo úspěšně „vysoutěžit“ projekt z ROP a ERASMUS +.
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 85 žáků dvou oborů a to
Agropodnikání a Veterinářství. Naproti tomu školu opustilo 77 maturantů.

„Rok 2013/14 byl
charakteristický
„novým začátkem“
při podávání žádostí
o čerpání prostředků
dalších fondů z ESF
Operačního programu pro vzdělávání
a konkurenceschopn
ost a jejich realizace.“

I tento školní rok se opět rozšířila spolupráce s novou evropskou zemí. Ve školním roce
2013/14 započala navíc spolupráce s obdobnou střední školou v Portugalsku. Naši žáci
navštívili vzdělávací zařízení a zemědělské farmy Maďarska a Ukrajiny. Díky realizaci
těchto mezinárodních projektů i vlastních aktivit školy mohou naši žáci i učitelé navštívit vybrané evropské země. Za projekt, o kterém jsem se zmiňoval v minulé Výroční
zprávě, získali naši pedagogové a žáci v čele s paní magistrou Janouškovou prestižní
cenu Label (škola toto ocenění získala již po třetí!).
Jako již tradičně škola pořádala v květnu 2014 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
iv 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.
Škola i nadále zlepšovala 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 – stupeň I; stupeň II
 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 dva roky se intenzivně využívá nová stáj Veterinárně-zemědělského centra.
Narodila se zde další plemenná zvířata v současné době působící v přirozené plemenitbě
i na inseminačních stanicích po celé ČR. Embrya vyprodukovaná v našem chovu byla
exportována na Slovensko, do Španělska a Zambie. Naši žáci se „školními“ zvířaty
úspěšně reprezentovali SZeŠ na národních výstavách, sportovních akcích, a ostatních
zajímavých akcích pořádaných po celé České republice. I nadále bude naše škola usilovat projekty nové, umožňující další rozšíření a zkvalitnění vzdělávání v oblasti zemědělství a veterinářství.
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

SZeŠ Lanškroun
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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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 školního roku 2012/2013 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.
V uplynulém školním roce jsme vyučovali 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 vědeckovýzkumnými institucemi, ČZU Praha, MENDELU 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.

Vyučujeme tři maturitní obory.
Spolupracujeme se
zemědělskou praxí.
Zapojujeme žáky do
mezinárodních projektů.
Provozujeme doplňkovou činnost.

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 jednalo 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

SZeŠ Lanškroun
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)
Bc. 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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Charakteristika školy
Počet tříd

12

Počet žáků

285

Průměrný počet žáků na třídu

23,75

Průměrný počet žáků na učitele

10,56

Průměrná docházka žáků

86,55%

Počet žáků v oborech
A) ČTYŘLETÝ - DENNÍ
B) PĚTILETÝ – DÁLKOVÝ

268
17

Škola vyučovala následující obory
AGROPODNIKÁNÍ: 41-41-M/01, DENNÍ
VETERINÁŘSTVÍ 43-41-,M/01, DENNÍ
EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ 63-41-M/01, DENNÍ, DÁLKOVÉ
Počet žáků, kteří opakovali ročník

11

Počet žáků, kteří předčasně ukončili studium

8

Počet žáků, kteří byli ze studia vyloučeni

0

Počet žáků, kteří přešli z jiných škol

5

Žáci s 2. a 3. st. z chování

4,48%

Celkový počet neomluvených hodin
Počet žáků, kteří přerušili studium

413
0

SZeŠ Lanškroun

str. 9

Úkoly na školní rok 2014/2015
1.
2.

3.

4.

5.

6.
7.

8.

9.
10.
11.
12.
13.

Snažit o naplnění kapacity školy žáky, po zastavení poklesu pomalu zvyšovat
počty žáků.
Zmodernizované laboratoře dovybavit novými, moderními přístroji na diagnostiku a rozbory. Dobudovat odpočinkové a relaxační zóny v areálu školy a školního statku (bývalá „botanická zahrada“ a její okolí).
Dokončit nové výběhy a naplnit je zvířaty obvykle chovanými na selském dvoře, přilákat nejmladší kategorii potenciálních žáků a popularizovat zemědělství
jako takové
Stejně jako každoročně 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.
Prohlubovat mezinárodní spolupráci. Nadále se zapojovat do mezinárodních
grantů pro získání finančních prostředků. Stabilizovat naše kontakty na 2-3 zahraniční školy (Norsko, Francie a Portugalsko) a s těmi úzce a pravidelně spolupracovat.
Ještě více zlepšit propagaci oboru Agropodnikání a Veterinářství.
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.
Pokračovat v aktivitách umožňujících získání licence cvičitele, pořádat odborné akreditované kurzy zakončené pověřením či oprávněním dle platné legislativy ČR a EU (Inseminační a embryonální kurzy, paznehtářské kurzy, kurzy
všeobecného zemědělského vzdělání, kurzy na ochranu rostlin při použití chemických přípravků atp).
Prohlubovat spolupráci s odbornou zemědělskou praxí, pokračovat ve vzdělávání zemědělců, spolupracovat s výzkumem; nadále pořádat odborné semináře.
Nadále přebudovávat areál školního statku na farmu odpovídající modernímu
pojetí hospodaření při zachování vesnického rázu.
Konečně zrealizovat opravu elektroinstalace nové budovy.
Více spolupracovat s vysokými školami v ČR a zahraničí; hlavně pak s
MENDELU Brno a VFU v Brně a ČZU v Praze.
Prohloubit spolupráci se sociálními partnery školy.
Ing. David Hruška, ředitel školy

Výuka praktických činností v odborných předmětech v roce 2013/2014
Naši žáci ve čtvrtých ročnících absolvují praxe podle zpracovaných ročních tematických
plánů, v souladu s učebními osnovami. První až třetí ročníky Agropodnikání a Veterinářství se učily podle nových školních vzdělávacích plánů.
Pod vedením učitelů praxe a instruktorů probíhají praxe rozvrhové a odborné, zde je
plně využíváno zázemí školy a provozů školního statku, který navazuje bezprostředně
na areál školy. Středisko chovu koní v počtu využívaných hodin převyšuje ostatní pracoviště - těmi jsou: chov dojnic nebo odchov telat a mladého skotu v provozu stáje K96.
Pro žáky se zaměřením na zemědělský provoz se snaží škola vytvořit podmínky i pro
nácvik mechanizačních praktických činností podle etap polních prací, kde se mohou
zruční žáci zapojit v linkách společně s traktoristy školního statku, převážně při podzimních polních pracích. V areálu školního statku si pronajala firma BV TECHNIKA
s.r.o., zaměřená na prodej a servis strojů pro zemědělství, lesní a komunální činnosti,
volné prostory dílen. Zástupci této firmy jsou absolventy školy a garantují zázemí pro
výuku i praxe v aktivitách firmy včetně servisních činností prodávané techniky.
Pro odborné blokové a individuální praxe využíváme rovněž zázemí školního statku
a nedalekého psího útulku. Práce v psím útulku (Caniscentrum s.r.o) obnáší ošetřování
zde umístěných zvířat, krmení, napájení, čištění prostor kotců a voliér, čištění zvířat,
péči o pracovní prostředí, spoluúčast na výcviku psů a další volnočasovou činnosti

.
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Charakteristika školy
Toto zázemí využívají studenti všech oborů, zejména však studující oboru Agropodnikání a oboru Veterinářství.
Ve školním roce 2013/2014 škola využívala pro praxe osvědčená smluvní pracoviště na
podnicích v působnosti celého Pardubického kraje i mimo tento region. Jsou to společnosti zabývající se zemědělskou prvovýrobou ZOD Žichlínek, a.s. Podorlicko - Mistrovice, farma manželů Kaplanových v Líšnici, kde je možné načerpat znalosti
s provozováním agroturistiky, praxe v ovocných a okrasných školkách v Lanškrouně
u pana Michálka. Stále více je využíváno možnosti praxí na rodinných farmách.
U studentů, kteří pocházejí z rodin provozujících zemědělskou prvovýrobu, umožní
škola na žádost rodičů odborné individuální a prázdninové praxe doma, většinou při
špičkových pracích (sklizeň plodin, setí, orba apod.).
Žáci se zaměřením na chov koní mají možnost výběru praxí na již tradičních pracovištích. Jsou to praxe v následujících chovech koní: u pana Skřivana na Suché u Litomyšle,
u manželů Půlpánových, hřebčín „Equus Kinský“ v Hradištku nedaleko Sadské; milovníci dostihových koní najdou uspokojení při praxích v dostihové stáji Zámecký vrch
pana Votavy v Ostrově u Lanškrouna. Využívání koní pro léčebnou terapii (hiporehabilitaci a hipoterapii) v Brně Hostěnicích u Bc. Vandy Caskové. Pokračují kontakty se
stájí pana Bittla, který provozuje jezdeckou školu a agroturistiku na koních v Semaníně
u České Třebové; zájemci o westernové ježdění najdou zázemí u pana Kněžoura
v Ostrově u Lanškrouna.
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, 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 2014 v Olomouci. Za naši školu se soutěže zúčastnili žákyně
4. ročníku Jana Látalová, která se umístila na 7. místě s velmi malým bodovým rozdílem od vítěze.
Ing. Josef Coufal

Autoškola 2013/2014
Pro obor Agropodnikání je zařazen do výukového plánu druhého a třetího ročníku i
odborný předmět Motorová vozidla, v rozsahu stanoveném školním vzdělávacím programem. Hlavní obsahovou částí předmětu je 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 ve třetím ročníku. Obdobně výše uvedené platí i pro obor Veterinářství, kde
probíhá výuka a výcvik pro získání řidičského oprávnění skupiny B ve třetím ročníku.
Výuka teoretické části předmětu probíhá v hlavní budově školy, v učebně předmětu
motorová vozidla. K výuce se používají aktuální výukové programy, modely částí vozidel, popřípadě obrazová schémata. K výuce praktické části údržby vozidel máme vytvořené zázemí na hale praktické výuky autoškoly. Pro výcvikové jízdy má autoškola
k dispozici traktory Z-7711, Z-7211 a Z-5211, dva přívěsy za traktor o nosnosti 5t,
osobní automobily Škoda Fabia a Škoda Rapid a přívěs za osobní automobil. Výuka
a výcvik jsou směřovány k získání řidičského oprávnění skupiny T (traktor) a skupiny B
(osobní automobil) formou závěrečné zkoušky před zkušebním komisařem. Základní
výuku a výcvik mají žáci zdarma, hradí pouze příslušnému odboru dopravy náklady na
provedení závěrečné zkoušky.
Pro zájemce z řad žáků SZeŠ, umožňuje škola za úhradu absolvovat výuku a výcvik pro
skupinu B+E a pro obor Veterinářství i skupinu T. Nabídka možnosti absolvovat za

SZeŠ Lanškroun
úhradu výuku a výcvik pro získání řidičského oprávnění skupiny T, B a B+E, platí i pro
veřejnost. Tyto služby zajišťujeme v rámci hospodářské činnosti autoškoly.
Výuku jízd v autoškole zabezpečují učitelé: pan Zdeněk Paďour, Ing. Jaromír Kubeš st.
a pan Jaromír Kubeš ml. Výuku předmětu Motorová vozidla a praktickou údržbu vozidel vyučuje pan Zdeněk Paďour.
Autoškola při SZeŠ Lanškroun počítá i v následujících letech s výukou předmětu Motorová vozidla a se službami pro veřejnost.
Zdeněk Paďour, vedoucí autoškoly.

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. Schůzky rady se uskutečňují vždy na jaře a na podzim.
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.
V červnu proběhly volby nových členů. Novým zástupcem zákonných zástupců nezletilých žáků, zletilých žáků a studentů byla ve třetím kole voleb jmenována ředitelem
školy paní Věra Obstová, pedagogickými pracovníky školy byla do školské rady opětovně zvolena Ing. Jaromíra Tmějová. Za zřizovatele je jmenován Ing. Jan Šebrle, tajemník MÚ Lanškroun.
Ing. Jaromíra Tmějová

Činnost SRPŠD
SRPŠD pomáhá škole při plnění jejího poslání, koordinuje a sjednocuje výchovné působení školy a rodičů. Zasedání celoškolského výboru probíhá za účasti zástupců rodičů
z jednotlivých tříd dvakrát do roka. Předsedou celoškolského výboru je pan Radek Kyselica, otec studentky ze 4. 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 2013/2014
Ve školním roce 2013/2014 v oblasti informačních a komunikačních technologií pokračoval trend modernizace vybavení započatých v předchozích letech realizací projektů
ESF a aktuálně realizací projektu „Inovace a zkvalitnění výuky“, který čerpá 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.
V průběhu letních prázdnin bylo modernizováno vybavení jedné počítačové učebny
15 studentskými pracovišti a jedním učitelským a také novým dataprojektorem s promítacím plátnem. Dále byla vybavena jedna další učebna interaktivním vybavením (tabule,
projektor, PC) a dovybaveny některé další učebny dataprojektorem, resp. počítačem
připojeným k dataprojektoru.
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Charakteristika školy
Výrazným počinem tohoto školního roku je také realizace projektu „Volitelné předměty
na Střední škole zemědělské a veterinární Lanškroun“ realizovaným zčásti na domově
mládeže, v rámci kterého byla klubovna na domově mládeže vybavena 10 kusy osobních počítačů a tiskárnou pro realizaci kroužku ICT, ale i ostatních kroužků např. fotografického.
Situace ve stavu počítačů, kterými jsou vybaveny jednotlivé kabinety se v tomto školním roce také mírně zlepšila – počítače 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 ve třech kabinetech zakoupením
nového PC – jednoho z prostředků školy a dvou v rámci akce EU peníze SŠ. Škola také
zakoupila výkonnější multimediální notebook, použitelný mimo jiné pro zpracování
a editaci videa. Situaci obecně zlepšuje vybavenost učitelů notebooky – ať už vlastními,
nebo pořízenými z realizovaných projektů.
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.
Trvale 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).
Mgr. Emil Fogl

SZeŠ Lanškroun
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Školní vzdělávací programy

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

Způsob ukončení a certifikace:
Platnost vzdělávacího programu:

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
pro žáky s nástupem od 1. 9. 2010

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

Zeměpis

2

Matematika

3

Fyzika

2

Informační technologie

2

2

Tělesná výchova

2

2

Biologie a ekologie

3

4

Chemie

3

3

6

Základy mechanizace

2

3/2

5/4

2
2
3

2

8
2
4

2

2

8
7

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

4

2

3/4

2/3

2

4
6

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

0/3

0/2

0/5

0/3

0/3

0/12

b) volitelné)

Jezdectví

0/3

0/3

Teorie jízdy

0/1

0/1

2**)/0

0/2

Veterinářství
Ochrana rostlin/Psychologie
Obnovitelné zdroje energie

2

2

2/2

2/0

2**)/0

1/0

Řízení speciálních strojů/Laboratorní kontrola

1/0
1/0

Stroje a zařízení

2
Celkem

31/33

32/33

2

2

1*)/0
2

33

33

2

2

129/132

B. Nepovinné vyučovací předměty 4)
Nepovinný cizí jazyk

8

Myslivost

0/2

0/2

Kynologie

0/2

0/2

SZeŠ Lanškroun
Seminář z chemie
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2

Seminář z biologie
Psychologie

2

2

2

0/2

0/2

*) 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
14. 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.
15. Speciální téma Ochrana člověka za mimořádných situací bude zařazeno jako jednodenní celoškolní akce v průběhu školního roku.
16. 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.
17. 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

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

Obory vzdělání
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Školní vzdělávací program
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
pro žáky s nástupem od 1. 9. 2010
Počet týdenních vyučovacích hodin
v ročníku

Celkem
hodin

1.

2.

3.

4.

celkem

Český jazyk

3

2

3

3

11

První cizí jazyk 1)

3

3

3

3

12

Druhý cizí jazyk

3

3

2

A. Povinné vyučovací předměty
a) základní

2)

Dějepis

2

Občanská nauka

2

2
1

Právo
Základy přírodních věd

3)

8
3

2

2

4

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

Marketing a management
Písemná komunikace

2

Psychologie

2

Agroturistika
Praxe 4)

*

celkem základní

4

6

2
2

2

2

2

2

2

8

31

30

26

20

107

2

2

4

2

1

1

2

6

2

2

2

4

b) volitelné
Maturitní seminář (SIT, SEM, ZSV, SEMANJ, SEMNEJ) 5) *
Konverzace v cizím jazyce 6)
Efektivní komunikace
Finance a daně

2

Hospodářský zeměpis

2

Statistika

2

2

2

Literární seminář - Veřejná správa 7)

2

2

celkem volitelné

2

3

7

10

22

celkem povinné vyučovací předměty

33

33

33

30

129

B. Nepovinné vyučovací předměty 8)

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…

SZeŠ Lanškroun

5.
6.
7.
8.
*
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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

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

1
1

5

4

5

4

40

40

40

37

Časová rezerva je určena k opakování a procvičování učiva, exkurzím, výchovně-vzdělávacím akcím, branným cvičením, ředitelským volnům apod. O jejich délce, termínu a náplni rozhoduje ředitel školy.
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Obory vzdělání
Školní vzdělávací program

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
pro žáky s nástupem od 1. 9. 2010
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/ Včelařství
Chov a choroby drobných zvířat
Chov exotických zvířat/Seminář
z chemie/Seminář z biologie

29
3
3
2
3
2
2
2
3
3
4
2

30
2
3
1

28
3
3
1

3

2

2
2
4
3
2
1

2

2

2
1
2
2

2
2
3
1

2

1
2

3/4

3
2/3

3

2
1

1
2
3
2
5/5
2

1
3
2
6/7
2

1/0
2/0

0/3
3/0

0/3

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

26
4
3
1

Celkem
hodin

2/0

4/0
2/0

0/2

0/2

0/3

0/9
3/0
2/0

2/0

0/1
32/33

32/33

33/33

32/33

0/1
129/132

2

2

2

2
0/2

8
0/2

SZeŠ Lanškroun
Kynologie a kosmetika zvířat
Základy latiny
Psychologie
Jezdectví
Seminář z biologie
Seminář z chemie
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0/3
0/2
0/2
0/3
2/2
0/2

0/3
0/2
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
Odborný kurz
Časová rezerva (exkurze, opakování, výchovně
vzdělávací akce, apod.)
Celkem týdnů

33
3
1+1

33
0
1+1

32
1
1+1

30
0
0+1
2

1

1
1

2

5

5

5

40

40

40

37
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Personální zabezpečení školy

1. řada zleva
MVDr. Dominika Švehlová, Mgr. František Teichmann, Ing. Rudolf Rabas,
Mgr. Martina Dolečková, Ing. David Hruška, Ing. Petra Zíková, Mgr. Tereza Krištofová, MVDr. Iva Podhorná

2. řada zleva
Mgr. Pavel Studený, Michaela Gloserová, Ing. Josef Coufal, Ing. Věra Zemanová,
Ing. Jan Račanský, Mgr. Radmila Janoušková, Mgr. Lenka Tejklová, Ing. Jaromíra
Tmějová, Mgr. Martina Tomková, Ing. Hana Stehlíková, Mgr. Lenka Chrobáková, Ing.
Irena Ehlová, Mgr. Daniela Pravdová

3. řada zleva
Věra Kovaříková, Mgr. Jiří Novotný, David Urbášek, Ing. Jaromír Kubeš, Bc. Bohdan
Melnyk

SZeŠ Lanškroun
Pedagogický sbor
Jméno

Aprobace

Ing. David Hruška
Ing. Josef Coufal
Mgr. Martina Dolečková
Mgr. Emil Fogl
Mgr. Lenka Chrobáková
Mgr. Radmila Janoušková
Renata Kalousová
Ing. Darie Kotyzová
teorie jízdy
Mgr. Tereza Krištofová
Věra Kovaříková
MVDr. Iva Podhorná
Mgr. Pravdová Daniela
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

ředitel školy, chov zvířat
vedoucí učitel praxe, chov zvířat, praxe
český jazyk, občanská nauka, psychologie
matematika, informační technologie
tělesná výchova
anglický jazyk
jezdectví
chov koní, chov zvířat, praxe, veterinářství,

Zdeněk Paďour
MVDr. Hana Honsová
Ing. Irena Ehlová
MVDr. Dominika Švehlová
Michaela Gloserová
MVDr. Lanto Ravonjison

chemie, tělesná výchova
anglický jazyk, ruský jazyk
mikrobiologie, praxe
zástupkyně ředitele, matematika
praxe, chov zvířat, výchovný poradce
mechanizace, fyzika, stroje a zařízení
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, práce
s počítačem
autoškola, motorová vozidla
praxe, anatomie a fyziologie zvířat, kynologie
pěstování rostlin
anatomie, laboratorní technika, praxe
jezdectví
anatomie

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

myslivost
autoškola
autoškola
tělesná výchova
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Personální zabezpečení školy
Provozní pracovníci
Jitka Faltejsková
Jindřiška Freislebenová
Eva Hrdinová
Ivan Maco
Šárka Obešlová
Blažena Punčochářová
Lada Macháčková
Renata Malá
Regína Riessová
Jaroslav Freisleben
Hana Marková

školnice
uklízečka
uklízečka
údržbář
uklízečka DM
uklízečka DM
uklízečka
vrátná
uklízečka
uklízeč
vrátná

Domov mládeže
Bohdan Melnyk
Kateřina Šimková
Ivana Pekařová
Miluše Vaníčková
Lidmila Kubátová
Blanka Maixnerová
Ludmila Bednářová

vedoucí vychovatel
vychovatelka
vychovatelka
vychovatelka
vychovatelka
vychovatelka
mateřská dovolená

Technicko hospodářští pracovníci
Karel Tribula
Eva Felcmanová
Jana Šenkýřová

ekonom
účetní
administrativní pracovnice

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
Anna Michejdová
Michal Votava

ošetřovatelka koní
ošetřovatel koní

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

vedoucí
účetní
traktorista
traktorista
traktorista
ošetřovatel hospodářských zvířat
ošetřovatelka
ošetřovatelka

SZeŠ Lanškroun
Zaměstnanci školy podle věku

věk

muži

ženy

celkem

%

do 20 let
21 - 30 let

0

2

2

3,13

31 - 40 let

6

12

18

28,12

41 - 50 let

4

12

16

25,00

51 - 60 let

7

13

20

31,25

61 a více let

3

5

8

12,50

20

44

64

100,00

31,25

68,75

100,00

x

celkem
%

str. 23

str. 24

Přijímací řízení, výsledky vzdělávání
Výsledky přijímacího řízení
Ve školním roce 2013/2014 se přihlásilo na 1. termín do 1. ročníku 131 uchazečů denního studia. Přijímací zkoušky proběhly ve třech kolech. Žáci vykonávali přijímací
zkoušky z Matematiky, Českého jazyka a Ostatních studijních předpokladů formou
SCIO Testů. Rozhodnutí o přijetí jsme rozeslali v 1. termínu 105 žákům. Počet odevzdaných zápisových lístků byl 71 po třech kolech.
Obor

Přihlášeno

Přítomno

Přijato

Agropodnikání

41

40

34

Veterinářství

90

83

71

Celkem

131

123

105

Vlivem klesajícího počtu žáků v devátých třídách základních škol bude i nadále stále
větší problém pro školu zajistit dostatečný počet kvalitních uchazečů o studium.
Ing. David Hruška, ředitel školy

Analýza výchovně vzdělávací činnosti 2013/2014
V minulém školním roce se na SZeŠ vyučovalo ve 12 třídách denního a 1 třídě dálkového studia. Celkem na naší škole studovalo 285 žáků, z toho 17 dálkového studia.
Téměř polovina žáků bydlela na domově mládeže (152 žáků); 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.
Výuku zajišťovalo 32 fyzických (27 přepočtených) stálých a 4 (1,2 přepočteného) externí učitelé. Do prvního ročníku denního studia se letos přihlásilo ve třech termínech
více jak 151 žáků; přijato 117 žáků, do tří tříd nastoupilo 85 studentů.
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. Doplňková činnost školního statku se opět rozšířila a nebyla ztrátová
v žádné ze svých oblastí, stejně jako v minulém období. Podmínky pro výuku, zejména
v chovu skotu a koní, se opět zlepšily. Zdařilou akcí v loňském 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, účasti na výstavách hospodářských zvířat). 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

Výsledky vzdělávání
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Výsledky klasifikace 2013/2014

1.

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

2.

Počet
žáků
21
29
28
78
31
27
58
20
16
25
61
19
17
21
23
80
277

Vyznamenání

2
0
0
2
0
0
0
0
1
2
3
1
0
0
6
7
12

Hodnocení
Prospěl
Neprospěl
9
10
16
13
18
10
43
33
24
7
23
4
47
11
10
8
9
5
18
5
37
18
12
6
13
4
12
9
16
1
53
20
180
82

Neklasifikován

0
0
2
1
3
0
3

Chování
Sníž.známka
1
1
1
3
0
0
3
2
5
8

Průměrný
prospěch
3,077
2,947
2,97
2,987
2,633
2,967
2,788
2,781
2,768
2,398
2,588
2,471
2,648
2,858
2,104
2,481
2,717

Chování
Sníž.známka
0
0
0
3
1
1
1
6
6

Průměrný
prospěch
2,941
2,778
2,751
2,808
2,679
3,114
2,885
2,585
2,745
2,224
2,447
2,361
2,781
2,715
2,056
2,433
2,638

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

Počet
žáků
20
26
26
72
30
27
57
20
16
24
60
19
17
21
23
80
269

Vyznamenání

0
0
1
1
1
0
1
1
1
1
3
1
0
0
5
6
11

Hodnocení
Prospěl
Neprospěl
17
3
22
4
24
1
63
8
27
2
25
2
52
4
18
1
14
1
23
55
2
16
2
14
3
18
3
18
66
8
236
22

Neklasifikován

0
0
0
0
0

Přijímací řízení, výsledky vzdělávání
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Přehled prospěchu třídy 4. A

maturitní zkouška JARO 2014

zpracováno dne: 14.7. 2014
Třídní učitel:

Ing. Darie Kotyzová

Počet žáků
celkem
z toho dívek

19

chlapců

10

9

společná část – státní maturita
Předmět

Počty známek

Počet
klasif.
žáků

Průměr

Anglický jazyk

povinná

1
-

2
1

3
1

4
1

5
-

N
-

3

3,000

Český jazyk a literatura

povinná

2

9

2

-

3

-

16

2,563

Matematika

povinná

-

-

4

2

5

-

11

4,091

Německý jazyk

povinná

-

-

1

-

-

-

1

3,000

Ruský jazyk

povinná

1

-

-

-

-

-

1

1,000

profilová část
Předmět

Počty známek

Počet klasif.
žáků

Průměr

ú. z.
ú. z.

povinná
povinná

1
3
3

2
3
5

3
8
2

4
2
1

5
-

N
-

16
11

2,563
2,091

Praktická zkouška z odborných předmětů
p. z.

povinná

7

6

2

1

-

-

16

1,813

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

povinná

2

1

2

-

-

-

5

2,000

Stroje a zařízení

nepovinná

1

3

-

-

-

-

4

1,750

Ekonomika
Chov zvířat a pěstování rostlin

ú. z.

ú. z. …ústní zkouška
p. z. …praktická zkouška
Celkový průměrný prospěch
Stupeň hodnocení prospěchu

2,525
prospěl s vyznamenáním

1

S 3,094

prospěl
neprospěl

9
6

nehodnocen

0

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

P 2,146
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str. 27

maturitní zkouška JARO 2014

zpracováno dne: 14.7. 2014
Třídní učitel:

Mgr. Emil Fogl

Počet žáků
celkem

17

z toho dívek

17

chlapců

0

společná část – státní maturita
Předmět

Počty známek

Počet
klasif.
žáků

Průměr

povinná

1
-

2
3

3
4

4
-

5
2

N

Anglický jazyk

-

9

3,111

Český jazyk a literatura

povinná

1

4

7

1

1

-

14

2,786

Matematika

povinná

-

-

-

2

3

-

5

4,600

profilová část
Předmět

Ekonomika
Praktická zkouška z odborných
předmětů

Počty známek

ú. z.

Počet klasif.
žáků

povinná

1
-

2
-

3
6

4
6

5
2

N
-

14

3,714

povinná

4

4

5

1

-

-

14

2,214

povinná

1

3

7

3

-

-

14

2,857

p. z.

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

Průměr

3,043
prospěl s vyznamenáním

0

S 3,214

prospěl

9

neprospěl

5

nehodnocen

0

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

P 2,929

Přijímací řízení, výsledky vzdělávání
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Přehled prospěchu třídy 4. C

maturitní zkouška JARO 2014

zpracováno dne: 14. 7. 2014
Třídní učitel:

Mgr. Lenka Chrobáková

Počet žáků celkem

21

z toho dívek

15

chlapců

6

společná část – státní maturita
Předmět

Počty známek

Počet
klasif.
žáků

Průměr

povinná
povinná

1
1
3

2
2
5

3
6
6

4
-

5
1
-

N

Anglický jazyk
Český jazyk a literatura

-

10
14

2,800
2,214

Matematika

povinná

-

-

-

1

3

-

4

Německý jazyk

povinná

-

-

-

-

5

-

1

4,750
5,000

profilová část
Předmět

Počty známek

Ekonomika
Praktická zkouška z odborných
předmětů

ú. z.

Účetnictví

ú. z.

Počet klasif.
žáků

povinná
povinná

1
3
2

2
2
5

3
6
3

4
3
4

5
-

N
-

14
14

2,643

povinná

4

2

3

5

-

-

14

2,643

Stupeň hodnocení prospěchu

2,643

o.p.

ú. z. …ústní zkouška
o. p. …obhajoba práce
Celkový průměrný prospěch

Průměr

2,700
prospěl s vyznamenáním
prospěl

S 2,786
0
10

neprospěl

4

nehodnocen

0

Poznámka:
V tabulkách nejsou zahrnuty výsledky podzimních opravných maturitních zkoušek.
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maturitní zkouška JARO 2014

zpracováno dne: 14. 7. 2014
Třídní učitel:

Mgr. Radmila Janoušková

Počet žáků celkem

23

z toho dívek

20

chlapců

3

společná část – státní maturita
Předmět

Počty známek

Počet
klasif.
žáků

Průměr

povinná

1
-

2
5

3
7

4
5

5
1

P

Anglický jazyk

-

18

3,111

Český jazyk a literatura

povinná

4

13

3

1

1

-

22

2,182

Matematika

povinná

-

-

-

-

1

-

1

Německý jazyk

povinná

-

-

1

-

2

-

3

5,000
4,333

profilová část
Předmět

Počty známek

Praktická zkouška z odborných
předmětů

p. z.

Veterinární předměty
Zemědělské předměty

ú. z.
ú. z.

Počet klasif.
žáků

povinná

1
10

2
7

3
4

4
1

5
-

N
-

22

1,818

povinná
povinná

9
5

8
7

3
5

2
4

1

-

22
22

1,909
2,500

ú. z. …ústní zkouška
p. z. …praktická zkouška
Celkový průměrný prospěch
Stupeň hodnocení prospěchu

Průměr

2,355
prospěl s vyznamenáním
prospěl
neprospěl
nehodnocen

S 2,773
3
14
5
0

Poznámka:
V tabulkách nejsou zahrnuty výsledky podzimních opravných maturitních zkoušek.
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Prevence sociálně patologických jevů
Sociálně-patologické jevy jsou velkým problémem moderních a vyspělých společností,
mezi které Česká republika již řadu let patří. Logicky z toho vyplývá, že ani naše společnost není ušetřena důsledků, které existence sociálně-patologických jevů přináší.
Řada těchto jevů je u nás nejen rozšířena, ale v některých oblastech, jako je například
užívání marihuany či konzumaci piva, zaujímáme v rámci Evropy přední místo. Velkým
problémem se tyto jevy stávají především u dospívající mládeže. Je to dáno životní
nezkušeností, touhou po experimentech, nefunkčností rodin a řadou dalších faktorů,
které v konečném důsledku vedou k tomu, že mezi mládeží jsou sociálně patologické
jevy značně rozšířeny.
Společnost se proti nim brání v podstatě dvěma způsoby- represivním a preventivním.
Oba mají svůj význam, pouze se vedou diskuze o jejich vzájemném poměru. Školy
a pedagogičtí pracovníci, kteří se výchovou zabývají, se snaží především o preventivní
působení na mládež. Vedle probírání těchto témat v různých předmětech jako jsou občanská nauka, biologie či dějepis, to jsou především besedy, přednášky, setkání
s psychology a odborníky a řada dalších aktivit.
Podobně jako na jiných školách je i na naší škole základem práce v této oblasti Minimální preventivní program, který obsahuje základní principy a požadavky při působení
proti sociálně-patologickým jevům.
Každá škola má svá specifika daná počtem studentů, jejich věkem, sociálním zázemím,
profesní specializací a dalšími faktory, které mají vliv na případný rozvoj sociálněpatologických jevů. Některé věci můžeme z pozice školy ovlivnit, jiné jsou naopak
z našeho pohledu jen těžko řešitelné (např. neúplné rodiny, nízký sociální status)
Také pro naši školu jsou typické některé problémy. Většinu studentů tvoří dívky
a značné procento z nich pochází z neúplných rodin, v řadě případů je velmi komplikovaná spolupráce mezi školou a rodiči. Především děvčata studující směr chov koní,
často z těchto neúplných či ne zcela funkčních rodin pocházejí a zájem o koně často
kompenzuje určitou citovou nestabilitu a rodinné zázemí. Dalším problémem je, že
podstatná část studentů je ubytována na Domově mládeže a nejsou pod každodenním
dohledem rodičů. Vychovatelé se samozřejmě snaží o výchovné působení na studenty,
ale rodinné zázemí, hlavně u problémových studentů, to nahradit nemůže. Nároky studia na střední škole, špatné rodinné zázemí popřípadě odloučení od rodiny, problémy
spojené s dospíváním mohou u některých jedinců vést k touze řešit tyto problémy neadekvátním a společensky neakceptovatelným způsobem jako jsou drogy, sebepoškozování, šikana a další.
V tomto školním roce jsme ve škole nezaznamenali žádný výraznější problém spojený
se sociálně-patologickými jevy. Dlouhodobě se snažíme působit proti kouření a to
zejména u dívek, u nichž je tento nešvar velmi rozšířen. Také v dalších letech bychom
v aktivitách proti kouření chtěli pokračovat. I proto, že jsme školou s odborným zaměřením a studenti se v rámci výuky praxe, či jezdectví dostávají do kontaktu s hospodářskými zvířaty, je nutné přísně kontrolovat, aby se studenti výuky neúčastnili pod vlivem
návykových látek. Obdobné je to také v souvislosti s autoškolou. V případě 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 jiným

Prevence sociálně patologických jevů
pracovala systematicky a v několika případech dokonce zprostředkovala i specializovanou psychologickou péči.
Snaha pomoci studentům prvních ročníků s adaptací na nové prostředí a také
s navázáním vzájemných vztahů ještě před jejich vstupem na školu vyústila v pořádání
prázdninového tzv. nultého kurzu, při kterém jsou budoucí studenti ubytováni na Domově mládeže, celý týden se účastní výuky jezdectví a ve volných chvílích poznávají se
svými budoucími učiteli (i třídními) školu a Lanškroun s jeho okolím.
Pro první ročníky také pravidelně pořádáme ve spolupráci s Pedagogickopsychologickou 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, také kynologický kroužek, biologický, chemický, sportovní, horolezecký, environmentální 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 na Střední škole zemědělské a veterinární Lanškroun je stabilizovaná a nevybočuje z řady jiných škol podobného
zaměření.
Mgr. Martina Dolečková
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Příjmení

Jméno

MELNYK

BOHDAN

PODHORNÁ

IVA

RABAS

RUDOLF

4

COUFAL

5

1
2

rozsah (hodiny, dny)

číslo

datum vzdělávací akce

Další vzdělávání pedagogických pracovníků
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09/2013 – 06/2014

název

místo konání

bakalářské studium UHK
Specializační školení na ochranu
pokusných zvířat
práce s novými metodikami
v předmětu chov zvířat
práce s novými metodikami
v předmětu chov zvířat
práce s novými metodikami
v předmětu chov zvířat
práce s novými metodikami
v předmětu chov zvířat
Konzultační semináře pro zadavatele
a zadavatele s PUP

Hradec Králové

MU Brno

Hradec Králové

19. 5. 2014

10 hod

12/2013

48 hodin

JOSEF

12/2013

48 hodin

KOTYZOVÁ

DARIE

12/2013

48 hodin

6

HRUŠKA

DAVID

12/2013

48 hodin

7

RABAS

RUDOLF

16. 4. 2014

3 hod

8

COUFAL

JOSEF

11. 11. 2013

8 hod

9

HONSOVÁ

HANA

19. 5. 2014

10 hod

Stájové prostředí
Specializační školení na ochranu
pokusných zvířat

10

TMĚJOVÁ

JAROMÍRA

27. 11. 2013

1 den

Nový Občanský zákoník do výuky

Olomouc

11

TMĚJOVÁ

JAROMÍRA

29. 4. 2014

1 den

Interní audit

Hradec Králové

12

TMĚJOVÁ

JAROMÍRA

11. 6. 2014

1 den

S bankou před tabulí i v životě

Praha

13

KOTYZOVÁ

DARIE

7. 12. 2013

Hradišťko v Sadské

14

TOMKOVÁ

MARTINA

25. 4. 2014

7 hod

Trenér II. třídy
„Holidays and Festivals“ (Slavení a
původ svátků v anglicky mluvících
zemích.)

15

FOGL

EMIL

16. – 17. 4. 2014

2 dny

16

CHROBÁKOVÁ

LENKA

16. 4. 2014

3 hod

konference Počítač ve škole
Konzultační semináře pro zadavatele
a zadavatele s PUP

17

PAĎOUR

ZDENĚK

7. 4. 2014

3 hod

Seminář Google pro začátečníky

Olomouc

18

TEJKLOVÁ

LENKA

26. 3. 2014

3 hod

Školení ŠMK

NIDV Pardubice

19

TEJKLOVÁ

LENKA

14. 4. 2014

3,25 hod

Školení – Google pro začátečníky

Hradec Králové

20

TEJKLOVÁ

LENKA

28. 4. 2014

3,25 hod

Školení – Google – mírně pokročilí

Hradec Králové

21

ZEMANOVÁ

VĚRA

27. 11. 2013

1 den

Nový Občanský zákoník do výuky

Olomouc

22

ZEMANOVÁ

VĚRA

29. 4. 2014

1 den

Interní audit

Hradec Králové

23

ZEMANOVÁ

VĚRA

11. 6. 2014

1 den

S bankou před tabulí i v životě

Praha

3

SZeŠ Chrudim
SZeŠ Chrudim
SZeŠ Chrudim
SZeŠ Chrudim
NIDV Pardubice

Hradec Králové

Olomouc
Nové Město na Moravě
NIDV Pardubice

Školská zařízení
Domov mládeže 2013/2014
Tento školní rok jsme oficiálně zahájili 1. 9. 2013 příjezdem a ubytováním žáků na
Domově mládeže SZeŠ Lanškroun.
Kapacita ubytování činí 200 lůžek. Ubytování potvrdilo a na DM nastoupilo 161 žáků.
Z tohoto celkového počtu bylo 18 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. Dochází mezi nimi
ke stabilizaci 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 jsme nainstalovali nové připojení k internetu
přes wifi, čímž se ještě zkvalitnilo připojení žáků k internetu.
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, lukostřelecký, ICT a kroužek digitální
fotografie. 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 další 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 solidarita mezi ubytovanými žáky, což je také jedna z hlavních náplní naší pedagogické činnosti, aby se
žáci naučili spolupráci a toleranci k druhým.
Výchovná činnost na domově mládeže by se dala charakterizovat ve dvou rovinách.
Tou první je práce se žáky ve věku 15-16 let. Zde jsme se snažili vytvořit ubytovaným
adekvátní rodinné prostředí, adaptovat je na život v novém zařízení. Spolupracovat
a vytvářet příjemné klima. Naučit žáky organizovat si svůj volný čas a vytvořit podmínky pro kvalitní přípravu na vyučování na střední škole. Druhou skupinou jsou žáci ve
věku 17,18 a případně starší. Zde jsme se zaměřovali především na sociální komunikaci
a kooperaci. Připravit je na „svět dospělých“.
V neposlední řadě bych chtěl ještě zmínit, že se nám podařilo připravit a nyní realizujeme grantový program z EU, díky kterému je rozšířena nabídka volnočasových aktivit
na DM, ale i ve škole. Jmenovitě se jedná o nepovinné předměty – ICT technika,
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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.
Bc. Bohdan Melnyk, vedoucí vychovatel DM

Školní knihovna
Knihovnické ohlédnutí
V roce 2004 proběhla za výrazného přispění tehdejší češtinářky PhDr. J. Cvrčkové
rozsáhlá reorganizace školní knihovny. Byly vyřazeny poničené či málo půjčované
knihy, ale hlavně se celá knihovna přestěhovala do opravených prostor vedle kabinetu
českého jazyka. Rozšířením výpůjční doby na čtyři velké přestávky týdně a bezplatnou
výpůjčkou (hradí se jedině ztracené či poničené knihy) vznikly tak ideální podmínky
pro případné zájemce z řad studentů i pracovníků školy. Během několika posledních let
se ukázalo, že zájem o četbu mezi mladými čtenáři neklesá, naopak v posledních třech
školních letech výrazně přibylo zájemců z řad prvních a druhých ročníků. Studenti si
zde najdou cestu ke klasickým dílům světové i české literatury, mezi 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 tzv. evropských peněz. Z této částky jsme na jaře
2014 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.
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)

Školská zařízení
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 160 ha zemědělské půdy.
K lepšímu využití všech svých hospodářských možností a odbornosti svých zaměstnanců a za účelem dosažení zisku může organizace vykonávat tyto doplňkové činnosti:
-

hostinská činnost

-

výcvik koní a jezdectví

-

pořádání kurzů a školení

-

ubytovací činnost

-

vyučování řízení motorových vozidel (A, B, C, T)

-

výzkum a vývoj v oblasti přírodních, technických a společenských věd

-

koupě zboží za účelem prodeje

-

plnění výrobních úkolů zemědělské prvovýroby a dodání zboží a služeb

-

produkce a 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, manuálně-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, sobot a nedělí.
Škola zajišťuje na školním statku cca 70 % potřeby praktického vyučování.

Pozitiva současného stavu
1.

Hospodářský výsledek v posledních třinácti letech (2001-2013) byl kladný
v podobě zisku.

2.

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

3.

Zemědělská výroba se snížila a stavy zvířat se stabilizovaly na 150 VDJ.

4.

Stabilizoval se i počet zaměstnanců na 6 (přepočtených).

5.

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

6.

Byly realizovány investice do vzdělávání, spojené s praktickou výukou odborných předmětů, ve výši více než 21 000 000 Kč, v návaznosti na ně se chystají
investice další do technologií umožňující zpracování zemědělských komodit.
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Školská zařízení
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 další
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 Ivou Vávrovou a Jaroslavem Vondrou
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

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

Činnost SJK
Lanškrounský Hliněný pohár
Letošní již 34. ročník tradičních jezdeckých závodů Hliněný pohár pořádal Sportovní
jezdecký klub Lanškroun ve spolupráci se SZeŠ Lanškroun v sobotu 10. 5. 2014. Závody se konaly již po patnácté 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 postarala zkušená stavitelka Simona Heindenreichová. V soutěžích
startovalo celkem 100 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 Vladimíř Zvěřina. 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
jezdkyně Anna Siatková z JK Orličky s klisnou Persefone. Tato dvojice obsadila první
místo i v soutěži stupně „ZL“ vypsané pro jezdce, kteří v roce 2014 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“ vyhrál David
Šubrt s koněm Bastien 3 startující za stáj Orling s. r. o., na druhém místě skončila domácí Věra Krabicová s koněm Barbara 1. Prvních pět umístění v zahajovací soutěži se
stupňovanou obtížností do 60 cm obsadili domácí jezdci v čele s Kateřinou Tomáškovou na koni Zimbar. Tato dvojice zvítězila i v soutěži do 80 cm.
Lanškrounský „Hliněný pohár“ je již několik let pořádán za podpory Pardubického
kraje, firmy Agrochem a. s. Lanškroun a J. A. C. trans. Poděkování za sponzorství patří
také firmě Jezdecké potřeby Dulkaj, Omega Tech s. r. o. a Music Clubu Česká Třebová.
V neposlední řadě celému týmu pořadatelů z řad učitelů a studentů naší školy.
Bc. Renata Kalousová
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Činnost SJK

Hliněný pohár 2014
1. místo
2. místo
3. místo
4. místo
5. místo
1. místo
2. místo
3. místo
4. místo
5. místo
1. místo
2. místo
3. místo
4. místo
5. místo
1. místo
2. místo
3. místo
4. místo
5. místo
1. místo
2. místo
3. místo
4. místo
5. místo
1. místo
2. místo
3. místo
4. místo
5. místo

Stupňovaná obtížnost do 60 cm
Zimbar
SJK SZeŠ Lanškroun
Shandor
SJK SZeŠ Lanškroun
Noe
SJK SZeŠ Lanškroun
Mája
SJK SZeŠ Lanškroun
Lukrecie
SJK SZeŠ Lanškroun
Stupňovaná obtížnost do 80 cm
Tomášková Kateřina
Zimbar
SJK SZeŠ Lanškroun
Příhodová Lucie
Dini
JK Pam
Šislerová Kateřina
Celtis
OS Hiporehabilitace Baneta
Studená Markéta
Šasilvia
SJK SZeŠ Lanškroun
Prokopová Natálie
Zefýr
Bohemia Equiclub Lanškroun
Parkur stupně „ZM“
Tměj Jiří
Cleer Mag
JK Hřebčín Suchá
Lešikarová Aneta
Widar
JK Farma pod Lípou
Příhodová Lucie
Dini
JK Pam
Šebková Lucie
Sunny J
JK Polsko
Poláková Barbora
Rebel 10
JK Farma pod Lípou
Parkur stupně „Z“
Šubrt David
Bastien 3
Orling s. r. o.
Krabicová Věra
Barbara 1
SJK SZeŠ Lanškroun
Šubrt David
Floris
Orling s. r. o.
Tměj Jiří
Cleer Mag
JK Hřebčín Suchá
Bidmon Ondřej
Unlord
JK Farma pod Lípou
Parkur stupně „ZL“ pro jezdce max. 19 let - cena Agrochem a. s.
Siatková Anna
Persefone
JK Orličky
Tmějová Vanda
Žane Mag Centrum
JK Hřebčín Suchá
Tměj Jiří
Žillien Taurus Trans JK Hřebčín Suchá
Siatková Anna
Kip 1
JK Orličky
Votavová Šárka
Eurydika
J + J Votava
Parkur stupně „ZL“ – O hliněný pohár
Siatková Anna
Persefone
JK Orličky
Tmějová Vanda
Žane Mag Centrum
JK Hřebčín Suchá
Vinzenz Otto
Namir
Stáj Cilka, Otto Vinzenz
Stejskalová Denisa
Alexia – L
JK Polsko
Tmějová Vanda
Danika Taurus Trans JK Hřebčín Suchá
Tomášková Kateřina
Gloserová Klára
Břečková Barbora
Swiatková Lucie
Toušková Kateřina

Činnost SJK
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Hobby závody Lanškroun 26. 4. 2014

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

Gloserová Klára
Galbavá Kristýna
Michlíčková Mariana
Studená Markéta
Prokopcová Jaroslava

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

Janková Anna
Šislerová Kateřina
Prokopová Sabina
Prokopová Natálie
Gloserová Michaela

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

Šubrt David
Krabicová Věra
Prokopvá Natálie
Gloserová Michaela
Šrolerová Nikola

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

Šubrt David
Krabicová Věra
Šrolerová Nikola
Stejskalová Denisa
Sluková Tereza

Stupňovaná obtížnost do 60 cm
Shandor
SJK SZeŠ Lanškroun
Mája
SJK SZeŠ Lanškroun
Fargo 1
JO Voděrady
Šasilvia
SJK SZeŠ Lanškroun
Andy
TJ Podorlicko Letohrad
Stupňovaná obtížnost do 80 cm
Loša
Bohemia Equiclub Lanškroun
Celtis
Stáj Pucher
Gery
SJK SZeŠ Lanškroun
Zefýr
Bohemia Equiclub Lanškroun
Lausbub Z
SJK SZeŠ Lanškroun
Parkur stupně „ZM“
Floris
Stáj Orling
Barbara 1
SJK SZeŠ Lanškroun
Zefýr
Bohemia Equiclub Lanškroun
Lausbub Z
SJK SZeŠ Lanškroun
Tara
JK Polsko
Parkur stupně „Z“
Floris
Stáj Orling
Barbara 1
SJK SZeŠ Lanškroun
Tara
JK Polsko
Alexia L
JK Polsko
Sprite
SJK SZeŠ Lanškroun

Hobby závody Janov 24. 5. 2014
2. místo
3. místo
3. místo
6. místo

„Z“
„Z“
„ZL“
„ZL“

Janov 24. 5. 2014
Romana Kruntorádová
Věra Krabicová
Lucie Faltýnková
Lucie Faltýnková

Granada 11
Barbara 1
Panama
Zlatka
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Činnost SJK

Hobby závody Lanškroun 14. 6. 2014
1. místo
2. místo
3. místo
4. místo
5. místo
1. místo
2. místo
3. místo
4. místo
5. místo
1. místo
2. místo
3. místo
4. místo
5. místo
1. místo
2. místo
3. místo
4. místo
5. místo

Stupňovaná obtížnost do 60 cm
Zimbar
SJK SZeŠ Lanškroun
Šasilvia
SJK SZeŠ Lanškroun
Lord
SJK SZeŠ Lanškroun
Etma
JK Šťastný domov
Jackie
SJK SZeŠ Lanškroun
Stupňovaná obtížnost do 80 cm
Prokopová Sabina
Šasilvia
SJK SZeŠ Lanškroun
Suchodolová A. Marie
Etma
JK Šťastný domov
Prokopová Natálie
Zefýr
Bohemia Equiclub Lanškroun
Galbavá Kristýna
Jackie
SJK SZeŠ Lanškroun
Tošovský Filip
Lord Licca
JPS Vanice
Parkur stupně „ZM“
Prokopová Natálie
Zefýr
Bohemia Equiclub Lanškroun
Gloserová Michaela
Lausbub Z
SJK SZeŠ Lanškroun
Sluková Tereza
Dagonee
SJK SZeŠ Lanškroun
Vašátková Zuzana
Riky
JK Isabela
Tošovský Filip
Lord Licca
JPS Vanice
Parkur stupně „Z“
Tošovský Filip
Panenka
JPS Vanice
Gloserová Michaela
Lausbub Z
SJK SZeŠ Lanškroun
Šubrt David
Floris
Stáj Orling
Šubrt David
Bustien
Stáj Orling
Bělohrádková Radka
A Cruytf
Tomášková Kateřina
Prokopová Sabina
Votava Michal
Suchodolová A. Marie
Galbavá Kristýna

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, resp. 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.
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 a Ostravě.
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 a individuálních návštěv téměř 150 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. K tomu
přispívá skloubení značné šíře potřebných znalostí a dovedností v rámci zvoleného
oboru a zaměření.
Podobně jako v předchozích letech, tak i v letošním školním roce míří třetina našich
absolventů za dalším vzděláním na vysoké školy, třetina na vyšší odborné školy a jazykové školy a třetina jde přímo do zaměstnání nebo odchází na různě dlouhou dobu za
pracovními nabídkami do zahraničí (zejména z řad absolventů oboru agropodnikání, ze
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
Oproti předchozím rokům, se letos konal Den školy až 10. 5. 2014. O změnu termínu
nás požádalo Město Lanškroun, neboť původní termín kolidoval s Majálesem. Abychom městu nekonkurovali, tak jsme na změnu přistoupili a neprohloupili jsme.
V našem termínu bylo počasí jak vymalované. To se samozřejmě projevilo na návštěvnosti. Odhadem se za celý den v našem areálu vystřídalo na 2 500 návštěvníků .
Po úspěchu minulého ročníku jsme základní koncepci nijak výrazně neměnili. Soustředili jsme se pouze na dílčí vychytávky – větší možnosti občerstvení a koordinaci jednotlivých vystoupení apod.
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Prezentace školy na veřejnosti
Využili jsme rovněž spolupráci s Infocentrem Lanškroun, které využilo naši akci
k propagaci projektu M.A.S. Lanškrounsko a zajistilo (a zaplatilo) vystoupení folkové
skupiny TRAP.
Jedno trumfové eso jsme si ale připravili!
Jednalo se o vystoupení KRÁLIČÍHO HOPU. Jedná se o představení cvičených králíků.
Králíci jsou v postroji a na vodítku a pod vedením trenérky přeskakují různé překážky.
Je to vystoupení velmi atraktivní. Zejména nejmladší návštěvníci se od toho nemohli
odtrhnout. Vystoupení bylo zpestřeno velmi fundovaným výkladem trenérky, p. Šípové.
Na uvedené představení přijela i regionální televizní stanice OIK a tak se nám podařilo
dostat se i do televize a vyčerpat zcela reklamní potenciál. Rádi bychom, kdyby se nám
podařilo založit např. kroužek zájmové činnosti, který by se králičímu hopu věnoval
celoročně. Ale to již záleží na iniciativě našich žáků.
Již nyní se začínáme věnovati dalšímu ročníku 2015. Je jisté, že se opět budeme moci
pochlubit něčím novým. Přes zimu proběhne přestavba tzv. staré budovy na výrobnu
sýrů, tvarohu a jogurtů. Zároveň vybudujeme chovatelský areál a arboretum, takže se
návštěvníci opět mohou těšit na něco, co u nás ještě neviděli.
A my se těšíme s nimi.
Karel Tribula

Další aktivity školy
Charitativní činnost
Světluška 10. 9. 2013
V prvních zářijových dnech 2013 proběhl 11. ročník celonárodní sbírky Světluška.
Opakovaně se této sbírky zúčastnilo šest dvojic našich studentů. Do lucerniček se jim
podařilo nasbírat krásných 16 589 Kč. Výtěžek bude použit na pomoc nevidomým občanům. Studentům i těm, kteří přispěli, patří náš dík.
Ing. Věra Zemanová

Český den proti rakovině 14.5. 2014
Ve středu 14. května se již tradičně vydalo do ulic Lanškrouna 7 dvojic studentek 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 20 158,- Kč. (Výsledky v rámci celé republiky nejsou zatím k dispozici.)
Nejúspěšnější byly studentky 1.C - Anna Patáková a Amálie Grosspitschová, které
získaly 3 931,- Kč. Nejen jim patří naše poděkování.
Petra Zíková

Sluníčkový den 1. a 2. dubna 2014
Letos se naše škola již počtvrté zapojila do sbírky pro opuštěné děti a pěstounské rodiny. Celostátně to byl již 14. ročník. Kromě typického symbolu sbírky – sluníčka – prodávaly dvojice studentek i magnetky s obrázky zvířat a žetony. Ne vždy se veřejnost
chovala vstřícně, ale přesto se jim podařilo na konto sbírky přispět. V celé republice se
v tomto termínu podařilo získat 330 000 Kč.
Děvčatům i těm, kteří přispěli, patří náš dík.
Věra Kovaříková

Soutěže
Matematické soutěže
V březnu 2014 se naši studenti zúčastnili 32. ročníku regionální matematické soutěže
studentů SOŠ, SU a SPŠ v Ústí nad Orlicí. V nemalé konkurenci středních odborných
škol obsadili pěkná místa. V kategorii S1 Kateřina Toušková 8. místo a Natálie Kysmanová 28. místo, v kategorii S2 Kristýna Galbavá 15. místo a Marie Šebestová 30. místo,
v kategorii S3 Monika Kalivodová 24. místo a Simona Maturová 25. místo, v kategorii
S4 Jana Látalová 6. místo a Pavel Repčik 20. místo.
Blahopřejeme studentům k pěkným výsledkům. Věřím, že se všichni budou i nadále
věnovat matematice nad rámec studijních povinností.
Mgr. Lenka Tejklová

Enjoy English!
Tradičně i letos 26. 11. 2013 Střední zemědělská a veterinární škola Lanškroun uspořádala konverzační soutěž tentokrát ale v anglickém jazyce. 58 účastníků ze sedmi odborných škol z našeho celého regionu tak mělo možnost změřit své znalosti a dovednosti
v kategorii B (1. a 2. ročníky) a kategorii A (3. a 4. ročníky). Atmosféra byla napjatá až
do poslední chvíle. Soutěž byla rozdělena na písemnou a ústní část. Písemný test obsahoval poslechová cvičení, porozumění čtenému textu a procvičení slovní zásoby
s gramatikou. Nejlepších devět studentů z každé kategorie postoupilo do ústní části, ve
které konverzovali na vybrané téma. Zde byla posuzována výslovnost, gramatická přesnost, slovní zásoba a schopnost interakce. Konverzační část u vyšších ročníků byla
koncipována podle státní maturitní zkoušky. Studenti nižších ročníků zde změřili své
znalosti zejména v popisu obrázků a konverzaci na určité téma.
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Další aktivity školy
Ve vyšší kategorii zvítězil Jan Faltys z SSOŠ Trading Centre Litomyšl. Mezi prvními
a druhými ročníky ohromila svým výkonem celou porotu Veronika Tomanová z OA
a VOŠE Svitavy. Jsme velice rádi, že i 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. Studenti v soutěživé náladě předvedli krásné výkony, a proto věříme, že si soutěž „Enjoy English“ opravdu užili a zavítají na naši školu i v příštím roce.
Martina Tomková, Petra Zíková
SZeŠ Lanškroun

Anglická soutěž „O bílého havrana E. A. Poea“
Dne 1. 4. 2014 se pět studentů naší školy zúčastnilo anglické soutěže „ O bílého havrana
E. A. Poea“. Naši studenti se zde zúčastnili pěvecké kategorie v sólovém a skupinovém
zpěvu. V sólovém zpěvu jsme měli čtyři zástupce Šimona Jančuše (1.A), Elišku Ivičičovou (2.A), Šárku Kašparovou (2.B) a Pavlínu Cinkovou (4.C). Ve skupinovém zpěvu
nás reprezentovali se dvěmi písněmi Šimon Jančuš (1.A) a Pavlína s Evou Cinkovou
(4.C).
I když studenti na soutěž pilně trénovali, doprovázela je velká tréma. Nakonec ale vše
dobře dopadlo a získali jsme třetí místo díky Šárce Kašparové v sólovém zpěvu s písní
„Earth Song“ od M. Jacksona. Ostatním žákům se výkony rovněž povedly, ale bohužel
se neumístili na prvních třech místech. I přesto jsme si odnesli bohaté zkušenosti
a mnoho zážitků do příštího roku. Navíc konkurence a úroveň soutěže byla velmi vysoká, protože zde zpívali nejenom studenti středních škol ale i základních uměleckých
škol. Díky dobrým výkonům a zapálenosti do zpěvu, se chtějí všichni zpěváci zúčastnit
soutěže i v příštím roce, tak jim pogratulujme a popřejme hodně štěstí v roce 2015.
Martina Tomková

Soutěž - Jízda zručnosti s traktorem - 24. dubna 2014 v Krnově
Účastníci: žáci Fiedler Antonín a Filip Petr ze 4.A a Filip Jan z 3.A
Soutěž jízda zručnosti s traktorem a přívěsem, která byla dříve organizována časopisem
Zemědělec z nakladatelství Profi Press pro celou republiku, už druhý rok nemá další
pokračování v celostátním finále, do kterého postupovali vždy 4 nejlepší soutěžící
z oblastních kol. Proto se SŠAMP Krnov ujala pořádání již 2. ročníku samostatné soutěže dne 24. dubna 2014.
Na základě výsledků školního kola soutěže praktických dovedností a znalostí jsme do
krnovského klání přihlásili žáky Antonína Fiedlera a Petra Filipa z třídy 4.A. K nim
jsme ještě přibrali šikovného Jana Filipa z 3.A, který dostal za úkol pamatovat si nástrahy tratě, které pak bude on s někým dalším trénovat v příštím roce.
Vyrazili jsme už v 6 hodin ráno z Lanškrouna a na místo jsme dojeli včas díky tomu, že
na silnici č. 11 ze Šumperka do Krnova nás zbrzdil jediný kamión. V soutěžním areálu,
který pro nás připravila krnovská škola v blízké Zemědělské akciové společnosti Úvalno, jsme se prezentovali jako druhá škola. Celkem se přihlásilo 6 škol a jako vždy se
čekalo, až dorazí ty nejbližší.
Prohlídka tratě byla zahájena až v 9.30, proto jsme si ještě stihli prohlédnout moderní
zemědělskou techniku v areálu akciové společnosti. Po rozdělení úkolů jednotlivým
rozhodčím z řad zúčastněných učitelů jsme doladili některé detaily bodování a přistoupili jsme k losování. Los nám přál, protože si Petr vytáhl startovní číslo 7 a Tonda číslo
10. Losovalo se podle pořadí z prezentace a na posledního losujícího zbylo číslo 1.
Trať měla 9 disciplín: bezpečný start, 2 dotykové tyče, rampa zleva, pravoúhlá zatáčka,
úzký profil, „S“ lávka, rampa zprava, couvání do garáže a bezpečné ukončení jízdy. Já
jsem byl rozhodčím v zatáčce, která byla letos nadmíru lehká.

Další aktivity školy
Nešťastník s číslem 1 nám předvedl nástrahy tratě, druhý soutěžící nám předvedl chaotickou jízdu, ale třetí soutěžící zajel rychle a velmi čistě, až se nám tajil dech. Petr byl
proti němu mírně pomalejší a získal více trestných bodů. Tonda byl také pomalejší, ale
jel velmi čistě.
Pak nastala chvíle napjatého čekání, když hlavní rozhodčí sčítal trestné body
z jednotlivých disciplín. Tušili jsme, že naši kluci byli dobří, rychle jsme si zpaměti
propočítávali celkové výsledky a v polovině vyhodnocování jsme už věděli, že máme
určitě jedno místo na stupních vítězů. A na konci hodnocení jsme s úžasem zjistili, že
Petr je druhý a Tonda třetí! Zaslouženě vyhrál soutěžící s číslem 3 z novojičínské školy
díky své skvělé jízdě, ale naši kluci byli super také proto, že oba zajeli své typické jízdy.
Po skončení jsme si mohli bez měření projet soutěžní trať a Honza toho náležitě využil.
Když vystoupil z traktoru, obdivně ocenil Petra i Tondu, jak to všechno tak lehce zvládli, protože on měl s každou disciplínou plné ruce práce. Závěrečné vyhodnocení se trochu zadrhlo, protože ředitel školy, který měl předávat ceny, se asi o půl hodiny opozdil.
Potěšilo mě, že když všichni nasupeně šlapali na místě a potichu mu spílali, naši kluci si
šli v klidu prohlédnout celý rozsáhlý areál zemědělské akciové společnosti.
Ing. Jan Račanský

Chlaďas 2014 - Lanškroun
Slunečné sobotní ráno 7. června 2014 slibovalo krásný den pro 10. jubilejní ročník závodů chladnokrevných koní Chlaďas 2014, který se konal v areálu Školního statku
Střední školy zemědělské a veterinární v Dolním Třešňovci na kolbišti u seníku. Letos
poprvé akce proběhla za podpory Města Lanškroun. S radostí jsme přivítali senátora
Ing. Petra Šilara, absolventa SZeŠ Lanškroun, který velmi fandí pracovním chladnokrevným koním a prostřednictvím těchto soutěží je podporuje.
Rovněž letošní soutěže tažných koní Chlaďas 2014 měly statut kvalifikace pro celostátní finále. Startovní pole bylo letos nejrozsáhlejší ze všech ročníků – přihlášeno bylo
celkem 18 startujících se 27 koňmi z Čech i Moravy, nakonec jich startovalo 17 s 25
koňmi. Kromě toho byl rozšířen i program – byla přidána soutěže pro dvojspřeží
v ovladatelnosti v kládě a kvalifikace dvojspřeží v těžkém tahu pro MČR
v trojkombinaci. Novinkou byla i soutěž Amazonek - jede se jako kombinace ovladatelnosti v kládě a vozatajské soutěže s jednospřežím a je určená ženám a dívkám, které
s těmito něžnými siláky pracují profesionálně nebo je mají jako hobby. Rádi bychom
v Lanškrouně vytvořili tradici této soutěže.
Tradiční je i účast studentů SZeŠ Lanškroun. Milan Broulík startoval s dospělými a na
svých prvních závodech rozhodně ostudu neudělal. Protože byly přihlášeny převážně
studentky, zařadili jsme je do startovní listiny Amazonek i s jediným zbylým studentem
– dlouhá blonďatá paruka vytvořila dokonalou iluzi „pořádné baby“. Startovní pole
doplnila jedna absolventka naší školy.
Sbor rozhodčích tvořily Ing. Hana Stehlíková (hlavní rozhodčí) a Petra Šanturovová.
Program jako vždy zahájila soutěž v ovladatelnosti koní v kládě, které se zúčastnilo
celkem 19 jednospřeží, 8 dvojspřeží a 5 „amazonek“. Tato soutěž imituje práci v lese při
přibližování dřeva, je velmi technická, hodnotí se čas, ale výrazně se penalizuje porušení překážek. Kromě obvyklých překážek (osmička, vlnovka, val nebo úzký profil) a již
z loňska známých (přesmyk a přímé rampování) stavitel Ing. Jaroslav Hél postavil i dvě
nové – srážení koncem klády a váhy. Divácky atraktivní průjezd vodou zvládli tentokrát
koně většinou bez problémů. Nově byla také vyzkoušena možnost vybrat si ze dvou
překážek – buď couvání (náročnější, ale kratší varianta) nebo podsmyk, který je pro
většinu koní jednodušší, ale tato varianta byla delší. Trať byla velmi technická a náročná a tak všichni startující obdrželi penalizace za chyby na překážkách. Nejlépe a nejrychleji se s tratí vypořádali v jednospřeží lanškrounský Jaroslav Marvan s Mikim, ve
dvojspřeží Jan Janovský s Wojakem a Inspektorem (z Chlumu u Hlinska) a v soutěži
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Amazonek Andrea Peterková se Streihunem za SZeŠ Lanškroun. Odpoledne proběhl
tradiční slavnostní nástup s dekorováním dopoledních soutěží a všichni závodníci
a čestní hosté obdrželi hrneček s originálním obrázkem Pavla Dvořáčka a účastnický
flot.
Po slavnostním nástupu pokračoval program soutěžní vozatajskou jízdou dvojspřeží, do
níž nastoupilo celkem 11 spřežení a 5 jednospřeží amazonek. Mimo soutěž předvedl
pony spřežení Radek Kašpar z hřebčína Karlen z Dlouhé Třebové. 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 lanškrounský Jaroslav Marvan s Míšou a Mikim před zkušeným Vladimírem
Hajtmarem s Rainerem a Galenem z Rovenska. V soutěži Amazonek v této disciplíně
zvítězila opět suverénní Andrea Peterková se Streihunem za SZeŠ Lanškroun.
Po sečtení umístění z obou disciplín suveréně zvítězila v soutěži Amazonek studentka
SZeŠ Lanškroun Andrea Peterková se Streihunem před absolventkou této školy Veronikou Stehlíkovou. Ta startovala s Tamírem zapůjčeným od pana Janovského, kterého
měla poprvé na opratích až v den závodů.
Vzhledem k velkému počtu závodníků v předchozích soutěžích začala soutěž v těžkém
tahu jednospřeží až v pozdním odpoledni. V této disciplíně záleží především na síle, ale
také pracovitosti koní – jde o to, který kůň utáhne největší váhu. K této velice zajímavé
soutěži byly připraveny speciální saně, které koně táhnou ve vymezené dráze o rozměrech 5 x 20m a na které se postupně přikládají závaží v podobě pytlů s pískem nebo
barelů s vodou. V průběhu soutěže se využívá také traktor pro přetažení saní na start pro
sjednocení podmínek při tahu vyšších hmotností. Na základní váze 700 kg se sešlo
celkem 9 koní. Startovní pole bylo velmi vyrovnané a všichni koně zvládli hmotnost
1150 kg, teprve potom se začalo opravdu soutěžit a bylo to opravdu napínavé. Vítězkou
se nakonec stala Samanta-K vedená Jiřím Knapovským z Libchav - stylovým výkonem
utáhla 1550 kg, druhé místo obsadil Wojak s Janem Janovským na 1500 kg. O tuto váhu
se pokusili ještě dva další koně, ale celou délku tratě už nedotáhli. Vzhledem k terénu
a horkému počasí předvedli všichni koně úctyhodný výkon. Závěrem si ještě splnilo
kvalifikaci pro soutěž v trojkombinaci pět dvojspřeží na základní váze 1500 kg.
I na 10. jubilejním ročníku bylo vyhlášeno několik speciálních cen. Cenu rozhodčích si
odnesla za skvělé výkony během celého dne a skvělou souhru koně a kočího Samanta-K
vedená Jiřím Knapovským. Cenu diváků pro nejsympatičtější dvojici získal Otakar
Kubíček a jeho nádherný plemenný hřebec Amazon. V průběhu dne byly také vyhodnoceny divácké ankety a dva vylosovaní diváci si odnesli potravinové balíčky.
Pro děti byl připraven dětský koutek, kde mohli malovat výjevy ze závodů, pro menší
děti byly připraveny omalovánky s motivy koní. Za obrázek děti samozřejmě dostaly
odměnu v podobě sladkostí a drobných hraček.
Obrovský dík patří všem zaměstnancům, studentům i vedení Střední školy zemědělské
a veterinární Lanškroun a přátelům chladnokrevných koní za podporu a pomoc při přípravě a organizování této akce.
Takto velká akce by nebyla možná bez přízně sponzorů, kteří se zasloužili o velmi pěkné ceny pr vítěze a umístěné. Všem patří velký dík. Desátý ročník podpořili: Město
Lanškroun, senátor Ing. Petr Šilar, Lesnické služby Jaroslav Marvan, Optima Lanškroun
s.r.o., lesnické práce a služby, obchod se dřevem, EUROGLASS – Martin Šulák, sklenářství, VODO TOPO PLYN Luboš Calda, J.A.C. TRANS – p. Carda, Zemědělská
výroba Jiří Chládek, Školní statek SZeŠ Lanškroun, FIDES AGRO – výroba krmných
směsí, De Heus a. s. Bučovice – závod Běstovice - krmiva Energys, Lesy České republiky, s.p., ZOD Žichlínek, Rybářské potřeba – Hana Hejlová, Jezdecké potřeby Dulkaj
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Lanškroun, Symbiom s.r.o. Lanškroun, ZD Mistrovice, MUDr. Skála, Řeznictví Kocourek – Lanškroun a paní Koškové děkujeme za sklo na poháry.
Letošní jubilejní Chlaďas byl „největší“ ze všech dosavadních ročníků jak počtem závodníků a koní, ale i počtem soutěží, takže se program protáhl až do půl osmé. Celá
akce se velmi vydařila, spokojeni byli závodníci i diváci a mě nezbývá než všechny
příznivce „něžných siláků“ pozvat na již 11. ročník soutěží chladnokrevných koní
CHLAĎAS 2015, který se bude konat na konci května nebo začátkem června příštího
roku.
Ing. Hana Stehlíková
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Výsledky Chlaďas 2014 - 7. 6. 2014 Lanškroun
Umístění

Soutěžící

Kůň

Bydliště / klub

Výsledek

Ovladatelnost v kládě - jednospřeží
1. místo

Jaroslav Marvan

Miki

Lanškroun

5:49,56

2. místo

Jan Janovský

Inspektor

Chlum

6:13,40

3. místo

Jan Janovský

Wojak

Chlum

6:43,65

4. místo

Václav Karpíšek

Brit

Vranovice

6:47,95

5. místo

Jiří Knapovský

Samanta-K

České Libchavy

7:24,99

Ovladatelnost v kládě - jednospřeží
1. místo

Jan Janovský

Wojak, Inspektor

Chlum

5:43,62

2. místo

Vladimír Hajtmar

Rainer, Galen

Rovensko

7:00,47

3. místo

Pavel Šutera

Natasja, Bamby

Kněževes

8:08,82

4. místo

Otakar Kubíček

Bobeš, Amazon

Bohuslavice

8:09,15

5. místo

Jiří Knapovský

Samanta-K, Sosna

České Libchavy

8:12,78

Vozatajská jízda -dvojspřeží
1. místo

Jaroslav Marvan

Miki, Míša

Lanškroun

2:31,81

2. místo

Vladimír Hajtmar

Rainer, Galen

Rovensko

2:38,56

3. místo

Otakar Kubíček

Bobeš, Amazon

Bohuslavice

2:42,60

4. místo

Vladimír Hajtmar

Oliver, Boris

Rovensko

2:53,50

5. místo

Jan Janovský

Wojak, Inspektor

Chlum

2:56,72

Těžký tah
1. místo

Jiří Knapovský

Samanta-K

České Libchavy

1550 kg

2. místo

Jan Janovský

Wojak

Chlum

1500 kg

3. místo

Václav Karpíšek

Brit

Vranovice

1500 kg (13,9 m)

4. místo

Jan Janovský

Tamír

Chlum

1500 kg (1,3 m)

5. místo

Jan Janovský

Wojak

Chlum

1400 kg (8 m)

Soutěž Amazonek (ovladatelnost v kládě + vozatajská jízda - jednospřeží)
1. místo

Andrea Peterková

Streihun

SZeŠ Lanškroun

2. místo

Veronika Stehlíková

Tamír

Lanškroun

3. místo

Andrea Ferbasová

Streihun

SZeŠ Lanškroun

4. místo

Petra Uchytilová

Žaneta

Luková - Květná

Další aktivity školy
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Liga zemědělských škol

2. místo
4. místo
6. místo
bez umístění
2. místo
4. místo
7. místo
bez umístění

„Zm“
„Zm“
„Zm“
„Zm“
„Z“
„Z“
„Z“
„Z“

4. místo
bez umístění
bez umístění
1. místo
2. místo
7. místo
5. místo

„ZM“
„ZM“
„ZM“
„Z“
„Z“
„Z“
„ZL“

3. místo
8. místo
bez umístění

„Z“
„Z“
„Z“

2. místo
5. místo
bez umístění
2. místo
9. místo
bez umístění

„ZM“
„ZM“
„ZM“
„Z“
„Z“
„Z“

Přerov 16. 4. 2014
Kruntorádová Romana
Granada
Sluková Tereza
Sprite
Krabicová Věra
Barbara
Sluková Tereza
Lagret
Kruntorádová Romana
Granada
Sluková Tereza
Sprite
Krabicová Věra
Barbara
Sluková Tereza
Lagret
Lanškroun 29. 4. 2014
Krabicová Věra
Barbara
Sluková Tereza
Sprite
Sluková Tereza
Lagret
Kruntorádová Romana
Granada
Krabicová Věra
Barbara
Sluková Tereza
Lagret
Kruntorádová Romana
Granada
Humpolec 14. 5. 2014
Krabicová Věra
Barbara
Sluková Tereza
Sprite
Kruntorádová Romana
Granada
Kladruby nad Labem 28. 5. 2014
Krabicová Věra
Barbara
Kruntorádová Romana
Granada
Sluková Tereza
Sprite
Krabicová Věra
Barbara
Kruntorádová Romana
Granada
Sluková Tereza
Sprite

Svod klisen - registrace koní
Středa 16. dubna 2014 byla opět po roce dnem, při němž se tradičně setkávají chovatelé
koní z okolí na každoroční svod koní. Letos byla k zápisu přivedena pouze jedna teplokrevná klisna. Inspektor chovu koní pro tuto oblast Ing. Vondrouš proto ohodnotil pro
výukové účely také tři koně z naší stáje. Svodu se jako každý rok účastnili studenti 3.
ročníku v rámci cvičení předmětu chov koní.
Ing. Hana Stehlíková

Ekologický seminář
V letošním školním roce 2013/2014 byl seminář opět zaměřený na praktickou i výukovou činnost. V dubnu žáci třídy 2. A a 2. B ve spolupráci s Odborem životního prostředí
Městského úřadu v Lanškrouně žáci školy provedli úklid okolí školy. Hned na to
v květnu proběhla dvoudenní exkurse se třídou 2. B do Litovle, Mladeče a Olomouce a
to i v rámci ekologického semináře. O tom již pojednává samostatný článek.
František Teichmann

SZeŠ Lanškroun
SZeŠ Lanškroun
SZeŠ Lanškroun
SZeŠ Lanškroun
SZeŠ Lanškroun
SZeŠ Lanškroun
SZeŠ Lanškroun
SZeŠ Lanškroun
SZeŠ Lanškroun
SZeŠ Lanškroun
SZeŠ Lanškroun
SZeŠ Lanškroun
SZeŠ Lanškroun
SZeŠ Lanškroun
SZeŠ Lanškroun
SZeŠ Lanškroun
SZeŠ Lanškroun
SZeŠ Lanškroun
SZeŠ Lanškroun
SZeŠ Lanškroun
SZeŠ Lanškroun
SZeŠ Lanškroun
SZeŠ Lanškroun
SZeŠ Lanškroun

str. 50

Další aktivity školy
Exkurze Zoo Olomouc, Litovel
Letos téměř o měsíc později a za výrazně teplejšího až skoro letního počasí proběhla
odborná exkurse do zoo Olomouc, Litovelského Pomoraví, Mladeče a Litovle zaměřená
na zoologii, ekologii, botaniku a chemii. Exkurse začala návštěvou města Litovel, které
leží ve středu CHKO Litovelské Pomoraví. Hned ráno jsme vyrazili podél řeky Moravy
po naučné stezce vedoucí lužním lesem. Krom jiného jsme mohli obdivovat vůni i bílé
květy tisíců kvetoucích rostlin česneku medvědího. V Mladči nás čekala návštěva krasové jeskyně s unikátní krápníkovou výzdobou i rozsáhlou sbírkou pozůstatků pravěkých zvířat a neolitického člověka. Žáci celý den ve skupinách vyplňovali pracovní listy
s kvízem. Nejúspěšnější skupina získala poukázku na pizzu. Odpolední program navázal procházkou historické části města a návštěvou pivovaru v Litovli. Žáci měli možnost
seznámit se s technologií výroby piva.
Návštěva zoo proběhla následující den za příjemného počasí. Žáci při ní řešili křížovku
a kreslili obrázky divokých zvířat. Nejpilnější luštitelé tajenky postoupili do druhého
kola, ve kterém rozhodovala kvalita výtvarného projevu. Kresba madagaskarské šelmy
fosy neměla konkurenci.
František Teichmann

Horolezecký kroužek
Ve školním roce 2013/2014 jsme navázali na úspěšný kroužek lezení, do kterého se
oproti předchozím létům již hlásili především studenti zkušení a lezení znalí, což nám
vedoucím docela usnadnilo začáteční přípravné hodiny. Kroužek i letos probíhal za
vydatné pomoci kolegyně Terezy Krištofové a horolezce Davida Urbáška.
Výraznou posilou bylo několik lezců ze třídy 1. B, která se jeví jako vysloveně sportovní. Kroužek byl zakončen závěrečnými školními závody, které se proběhly ve čtvrtek
22. května. K našemu potěšení se dařilo jak klukům, tak i děvčatům. Jan Pošík získal
v nejstarší kategorii 2. místo a hned za ním skončil Radim Čáp, lezecký benjamínek,
který začal trénovat až během ledna. Výbornou formu potvrdila také Zofie Lisiecká,
které v nabité konkurenci mezi nejstaršími děvčaty skončila třetí.
František Teichmann

Biologický kroužek
Biologický kroužek měl letos velmi nabitý program a svými aktivitami navázal na činnost ekotýmu, se kterým se propojil. Hned v září jsme na dva dny jeli navštívit záchrannou stanici Pasíčka, se kterými dlouhodobě spolupracujeme. Nabitý program měl za
úkol především čištění ubikací a přípravu nové venkovní expozice. Následná návštěva
v dubnu byla dokonce již třídenní a soustředila se na přípravu voliér a výběhu pro letošní sezónu.
Pravidelné schůzky každý čtvrtek se soustředily na teoretické vzdělávání, nebo praktické aktivity. Mimo jiné jsme revitalizovali velkou část vycpanin zvířat a vytvořili jsme
k ní popisky. Celoročně jsme se starali o čistotu a vybavenost terárií i akvárií. V zimě
jsme ze starých podlážek stloukli šest ptačích budek. Všechny se hned v dubnu staly
domovem několika druhů pěvců. To nás vedlo k nápadu, příští rok postavit krom dalších budek také krmítka.
V prosinci jsme navázali na loňskou snahu obnovení tůní pro rozmnožování čolků
v Sázavském údolí. Letos jsme ale nic neponechali náhodě a po domluvě s LČR jsme
v prosinci tůně významně prohloubili a na jejich dno položili nepropustnou fólii. Snaha
byla v dubnu korunovaná úspěchem v nebývalém počtu čolčích párů, které se v tůni
vytřely. Snad vše dobře dopadne a v tůních bude i dostatečný počet larev a malých
čolků.
Zapomenout nesmím ani na úklid černých skládek, návštěvu řízené komunální skládky,
návštěvu suchého polderu v Žichlínku, biomonitorink Lanškrounských rybníků a další
aktivity.
František Teichmann

Další aktivity školy
Exkurze prvních ročníků
Ve dnech 12., 13. a 14.6. 2014 se žáci 1.A a 1.C zúčastnili celkem vydařené odborné
exkurze.
Pronajatý autobus nás v brzkých ranních hodinách odvezl z Lanškrouna přes Olomouc
do Zlína. V tamní vyhlášené zoo nás již v deset hodin očekával fundovaný průvodce,
který nás provedl světem Afriky. Studenty seznámil nejen s jednotlivými zvířaty, ale
také s principy provozu zoologické zahrady, prací ošetřovatelů a veterinářů. Ostatní
části zahrady si pak studenti prohlédli už samostatně. Poté co jsme se občerstvili a nabažili zoologické zahrady, přemístili jsme se do hřebčína v Napajedlích. I tady nás čekala prohlídka se zajímavým výkladem o reprodukci anglického plnokrevníka. Do rekreačního střediska Dopravák u Buchlovic jsme dorazili vpodvečer, a to již značně znaveni.
Druhý den jsme strávili v obci Modrá u Uherského Hradiště. Dopoledne jsme navštívili
Archeoskanzen Modrá, který velice poutavým způsobem představuje život ve velkomoravském opevněném sídlišti středního Pomoraví v devátém století. Mohli jsme ochutnat
tehdejší stravu, obléci tehdejší zbroj a dokonce usednout do tehdejších školních lavic.
Odpoledne jsme získali neméně zajímavé zážitky, když jsme procházeli podvodním
tunelem ve sladké vodě, jenž je ojedinělým experimentem v rámci celé Evropy. Měli
jsme možnost pozorovat kapry, sumce, candáty, štiky, ale také jesetery včetně vyzy
velké – největší sladkovodní ryby světa. Po projití expozice jsme se osvěžili v přilehlém
přírodním koupališti.
V sobotu, cestou domů, jsme pak ještě absolvovali prohlídku zámku v Kroměříži.
Petra Zíková, Věra Zemanová

Sportovně – cyklistický kurz 2014
V pomaturitním období ve dnech 8.6. - 13.6. 2014 se uskutečnil cyklistický kurz studentů všech druhých ročníků. Po několikaleté odmlce, kdy obdobný kurz probíhal v okolí
Lanškrouna, jsme studentům opět mohli ukázat krásné okolí Pastvinské údolní přehrady. Jako startovací základna nám tentokrát posloužil kemp Šlechtův palouk.
Letošní ročník byl pozoruhodný relativně vysokým počtem zúčastněných studentů (cca
40 dívek a chlapců). Pedagogický dozor tvořili: Mgr. Lenka Chrobáková, Mgr. Tereza
Krištofová, Mgr. František Teichmann, Ing. Rudolf Rabas a Mgr. Pavel Studený.
Základní program kurzu byl postaven na několika cyklistických vyjížďkách do kopcovitého okolí Klášterce nad Orlicí, Pastvin, Českých Petrovic a Mladkova. Většina studentů zde byla poprvé a získala tak možnost poznat krásnou místní přírodu a pamětihodnosti (např. naučná stezka v okolí Zemské brány). Někteří se teprve v kopcovitém terénu
naučili naplno využívat technické možnosti svých kol a rychle se naučili správně si
rozvrhnout své síly. Mnozí si také uvědomili, že v cyklistice si musí každý kilometr
odpracovat a že jsou často vystaveni na milost vrtochům počasí.
Důležitou součástí byl také vodácký výcvik (základy plavby na kajaku a kánoe), kurz
první pomoci, topografie a orientace v terénu. Po skončení každého denního programu
přišly na řadu doplňkové aktivity, zejména míčové hry, stolní tenis a střelba ze vzduchovek. Nejoblíbenější hrou celého kurzu se ukázal být softball a plavání. Při sportu
zmizely pozůstatky zbytečných řevnivostí mezi jednotlivými třídami, které si snad někteří přivezli ze školy s sebou. Hry mladé lidi prostě sblížily.
Jedním z významných mezníků celého týdne se stala přednáška o základech horolezectví Mgr. F. Teichmanna. Zvláště když na ní druhý den navazoval cyklistický výlet do
Mladkovských skal. Zde si mohli zájemci z řad studentů i učitelů vyzkoušet pod odborným vedením členů lanškrounského horolezeckého oddílu své lezecké schopnosti
a talent pro zvládání skalních překážek. A mnozí se nenechali dlouze přemlouvat! Na
cvičných trasách různé obtížnosti pro někoho možná překvapivě více zazářily dívky.
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Většina přítomných mladíků z bezpečí pevné půdy pod nohama jen tiše obdivovala
(kromě ladných tvarů) mrštnost, sílu a železnou vůli svých spolužaček. Svůj kredit však
neztratili ani přítomní učitelé; po zápasu se skálou se na své svěřence podívali
z úchvatné výšky třinácti metrů.
Ke každému kurzu patří celodenní cyklovýlet. Nechyběl ani letos. Skupiny studentů
navzdory počátečnímu vrtkavému počasí urazily trasu údolím Divoké Orlice do Neratova a poté do Orlického Záhoří. Po občerstvení se většina naší výpravy vracela stejnou
cestou přes Zemskou bránu do Klášterce nad Orlicí. Vytrvalci vystoupali přes Komáří
vrch na bývalou pevnostní silnici a odtud pokračovali přes pevnost Hanička zpět
k Pašerácké lávce. Všichni bez vážných potíží projeli tímto krásným zvlněným koutem
Orlických hor, navštívili vyhledávaná místa, ale také pozapomenuté samoty. Na zastávkách se dozvěděli několik zajímavostí vztahujících se k pohnuté historii tohoto jedinečného regionu. Při opravách drobných závad někteří studenti projevili šikovnost a obětavost. Večer mnozí ani nechtěli věřit, že zdolali více než 60 km.
V závěrečném dni proběhl branný závod družstev, kde studenti zúročili všechny své
dosavadní dovednosti a znalosti získané během pobytu. Všichni projeli a proběhli vytýčenou trasou a na jednotlivých stanovištích s větším či menším úspěchem splnili úkoly
z oblasti topografie, zdravovědy apod.
Závěrečný večer u táboráku se vydařil a díky své neopakovatelné atmosféře se určitě
všem zúčastněným vryje do paměti. Myslím, že podobné ohodnocení snese celý letošní
kurz. Byl, jednoduše řečeno, jedinečný! Výrazně k tomu přispěli samotní studenti, kteří
se zde definitivně zbavili všech klišé z běžné výuky a zcela přirozeně spolupracovali
napříč třídami a stávali se tak pohodovými parťáky v neformálních situacích.
Každý z organizátorů jistě během školního roku mnohokrát v duchu zapochyboval
a propadal pedagogické skepsi; po tomto naplno prožitém týdnu si všichni můžeme
nahlas říci: „Má to ještě smysl!“
Za zúčastněné učitele Mgr. Pavel Studený

Prázdninové pobyty na zemědělce
Třetí a čtvrtý týden letošních prázdnin se prostory SZeŠ Lanškroun otevřely čtyřicítce
dětí z Lanškrounska a Ústecka. Budoucí žáci zejména osmých a devátých tříd se na
základě své zájmové orientace (příroda, zvířata, případně zemědělská technika) přihlásili do programu, který v některých rysech vykazoval znaky v poslední době tolik populárních tzv. příměstských táborů. Na zemědělské škole však prvoplánově nešlo jen
o prázdninové zabavení svěřených dětí. Tvůrci programu kladli hlavní důraz na vzdělávání hravou formou. Kromě běžné, informativní teorie byly výukové bloky doplněny
praktickými ukázkami, testy, kvízy, pokusy, několika exkurzemi a jedním odpolednem,
v němž děti zvelebovaly rodící se školní arboretum. Účastníci pobytu se pod vedením
zkušených lektorů z řad kmenových pedagogů i externistů seznámili s chovem koní
a skotu (s důrazem na prvovýrobu mléka); formou terénního cvičení pronikli do základů
pěstování hlavních polních plodin; blok chemických praktik byl věnován kyslíku jako
důležitému prvku nezbytnému pro život; milovníci techniky si přišli na své v hodinách
základů mechanizace. Relaxaci přinesly kapitoly z canisterapie a ukázky agility. Netradiční výuka probíhala i mimo areál školy – a sice o životě včel se děti dozvěděly přímo
na včelnici v Sázavském údolí, ukázky vodních psích záchranářů se uskutečnily na
Dlouhém rybníce v zátoce turistické Loděnice. Přírodovědný blok (s důrazem na geologický vývoj a místní endemity) vhodným způsobem doplnila celodenní exkurze do
lokality Teplicko-adršpašských skal.
Na základě vyhodnocení výstupních dotazníků, ale hlavně díky spontánním reakcím,
můžeme konstatovat, že se program dětem líbil. Není tak zcela vyloučeno, že se
s některými žáky výhledově setkáme v lavicích budoucích prvních ročníků!
Mgr. Martina Dolečková, Mgr. Pavel Studený

Inspekční činnost provedená ČŠI
Ve školním roce 2013/2014 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 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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Financování školy
Financování školy za rok 2013

Hodnocení činnosti organizace:
Vypořádání finančního vztahu k rozpočtu zřizovatele
a) Rozpočet školy
Neinvestiční příspěvek na provoz školy ................................... 27.214 tis. Kč
- Z toho příspěvek na provoz .................................................... 4.619 tis. Kč
Příjmy z činností školy ............................................................... 4.554 tis. Kč
Z toho převody z fondů ............................................................... 11 tis. Kč
Příjmy celkem .......................................................................... 31.773 tis. Kč
Náklady celkem ....................................................................... 31.773 tis. Kč
Hospodářský výsledek ..................................................................... 0 tis. Kč
b) Investiční činnost
V roce 2013 se investiční činnost školy omezila pouze na akce menšího rozsahu tak,
jak nám dovolila tvorba příslušného fondu.
200 tis. Kč stála nová žací lišta. Za 134 tis. Kč se dodělala přístavba teletníku k novému
kravínu. Dalších 138 tis. Kč stála nová smažicí pánev do kuchyně. Zvolili jsme ale
plynovou pánev, byť jsme nahrazovali elektrickou. Důvodem pro toto rozhodnutí byla
skutečnost, že se potýkáme s překračováním tzv. ¼ hodinových maxim odběru el. energie. Za to jsme od dodavatele citelně sankcionování. Nahrazením významného spotřebiče elektřiny plynovým, by se měla situace s překračování maxim významně zlepšit.
V konečném důsledku by to mělo znamenat nižší náklady a tím i možnost použití ušetřených prostředků jinde.
Z dalších investic už stojí za zmínku pouze nová telefonní ústředna, váha pro dobytek,
keramická pec a interaktivní tabule.
V posledních dnech roku nás zasáhla vichřice, které úplně zničila plechovou střechu na
jednou budovou. Došlo pouze k provizornímu zakrytí, aby se minimalizovaly další
škody. Finančně to bude řešeno až v roce 2014.

Fond reprodukce investičního majetku:
Počáteční stav ....................................................................................... 20
Tvorba z odpisů ............................................................................... 2 163
Investiční dotace ................................................................................. 110
Odpisy, prodej a úhyn zvířat ........................................................... 1 065
Nařízený odvod ............................................................................... 1 410
Dodatečně nařízený odvod ................................................................ 196
Investiční akce, pořízení majetku ....................................................... 780
Převod zvířat do základního stáda ...................................................... 587
Konečný stav ...................................................................................... 385

tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis .Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč

c) Ostatní fondy
FKSP:
Počáteční stav ......................................................................... 184 tis. Kč
Konečný stav ......................................................................... 207 tis. Kč
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 %.

Financování školy
Fond rezervní:
Počáteční stav............................................................................. 31 tis. Kč
Konečný stav .............................................................................. 42 tis. Kč

Hospodářský výsledek hlavní činnosti
Hospodářský výsledek za hlavní činnost školy v roce 2013 činil 0,00 Kč a hospodaření
školy bylo tedy vyrovnané. I přes skutečnost, že zdroje jsou omezené a jistě bychom si
dokázali představit větší příspěvek na provoz, se nám podařilo několika nákupy zpříjemnit prostřední na škole. Podařilo se pořídit nové stoly a židle do školní jídelny. Na
chodbách školy přibylo několik nových, čalouněných sedaček apod. Na domov mládeže
jsme pořídili 50 kusů nových matrací. Velkým problémem zůstává právě situace na
domově mládeže. Nábytek, zejména postele, stolky a skříně, je opotřebován až na samu
hranici použitelnosti. Linoleum na chodbách je ještě původní, tzn. asi 30 let staré. Snažíme se použít prostředky získané z doplňkové činnosti z ubytovávání použít na postupné zlepšování situace, ale tento proces je velmi pomalý a zdlouhavý.

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 2013 byl výsledek hospodářské činnosti + 93 tis. Kč. Z toho částku 18,6 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. Ke konci roku 2013 již byla dokončena základní
obnova stáda a produkce statku, zejména v oblasti tvorby mléka, by se měla stabilizovat. Problémem do budoucna je skutečnost, že školní statek, v situaci kdy je pouze doplňkovou činností školy a ne samostatnou organizací, nemůže vytvářet své rezervní
a investiční fondy. Kdyby nastala situace, že statek vykáže z jakéhokoliv důvodu ztrátu
(např. při neúrodě), padá to plnou vahou na školu jako celek. Rovněž při požadavku na
modernizaci a obnovu strojů a zařízení toto budeme muset řešit přes zřizovatele.
Karel Tribula
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Účast školy v mezinárodních programech
Spolupráce zemědělské školy s Nory zdárně pokračuje!
Třetí zářijový týden 2013 navštívili studenti 4.V SZeŠ Lanškroun norskou zemědělskou
školu Skjetlein videregående skole v oblasti Trondheimu. Pobyt se uskutečnil v rámci
projektu Jak proti handicapu, který byl schválen v rámci programu Mládež v akci.
Hlavním smyslem celé návštěvy bylo seznámit studenty s různými alternativními formami života v souladu s krajinou a přírodou, v nichž jsou Norové mistři. V neposlední
řadě měli naši studenti možnost seznámit se s některými aktivitami, které zvládnou i
handicapovaní spoluobčané.
Pro úplnost musíme doplnit přesné názvy pracovních skupin: skupina českých studentů
se jmenovala AE Sibyla a mladí Norové zvolili pro svůj pracovní tým název Design
with soul. Velké uznání patří hlavním organizátorkám celého projektu - za českou stranu Mgr. R. Janouškové, za Nory paní S. Olaussen.
Nejedná se přitom o první aktivitu mezi naší zemědělkou a skjetleinskou školou! První
společný projekt Co skrývají a tají naše lesy se uskutečnil v roce 2008/2009 a sklidil
uznání i na celorepublikové úrovni. Těší nás, že se spolupráce zdárně pokračuje. Je tedy
docela možné, že se s mladými Nory potkáte v Lanškrouně už během jara příštího roku.
Mgr. P. Studený

Náš norský týden
Cesta do středního Norska, do oblasti Trondheimu byla dlouhá a náročná. Napětí z nás
opadlo, až když nás ve studeném severském povětří vřele přivítala naše hlavní organizátorka projektu Sonja Olaussen. Vysvětlila nám základní pravidla norského životního
stylu (vše bere s nadhledem, protože je sama původem Češka), ubytovala nás
v přímořském kempu a ještě před večerkou nás seznámila s bohatým programem následujícího týdne. A že se bylo na co těšit!
V neděli jsme se přeplavili trajektem do Vanvikenu na tradiční ekologickou farmu
s ovcemi a krásným výhledem na trondheimský fjord. Překvapilo nás, když jsme zjistili,
že farmu vedou Češi (náš národ je opravdu všude!). V pondělí jsme si prohlédli zemědělskou školu Skjetlein videregående skole a seznámili jsme se s norskými studenty a
jejich systémem výuky. Školní areál byl opravdu rozlehlý; je na něm vidět, že mají
Norové více praktické výuky (ve škole jsou také učební obory). Obdivovali jsme hlavně
skvělou jízdárnu i zázemí pro chov drobných zvířat. Největší atrakcí se stala ukázka
parkurových závodů králíků! V úterý jsme zdolali místní hory, kterým říkají vida. Další
dny Sonja zaměřila na historii a pamětihodnosti: navštívili jsme historické centrum
Trondheimu, které se svým chrámem a starými kupeckými domy patří mezi památky
UNESCO. Zde jsme měli hlavní aktivity s norskými studenty ve formě prohlídek památek a poznávací soutěže o městě. Při čtvrtečním výletě jsme zkoumali neolitické malby
z doby bronzové, viděli jsme místo vikingského sněmu a soudu; nakonec nás zasvětili
do života moderních jeptišek na Tautře. Naše výlety jsme ukončili na švédských hranicích prohlídkou historického městečka Roros, kde se dříve těžila měď. Tady jsme měli
jedinečnou možnost ochutnat zdejší specialitu: soba na brusinkách!
Každý den byl pro nás nezapomenutelným zážitkem. Jeden výlet však stojí za zmínku.
Jednalo se o pěší túru po malé části Skandinávského pohoří. Ve vysokých kopcích jsme
si teprve naplno uvědomili neskutečnou rozlohu i drsnost Norska. Od té chvíle se nám
naše česká krajina zdá jako zahrada pro školku. Celý den jsme nepotkali ani živáčka;
společnost nám dělaly stáda volně žijícího skotu a sobů. Nechybělo ani hodinové bloudění mezi horskými bažinami. Po cestě jsme snědli snad všechny bobule, co jsme našli,
než nám Sonja s klidem oznámila, že některé z nich jsou mírně toxické. Krásný den
jsme zakončili „opíkačkou“ u blankytně modrého jezera.

Účast školy v mezinárodních programech
A jaký je náš celkový pocit z Norska? Drsná, krásná země, ve které žijí poněkud uzavření obyvatelé. Už chápeme, proč se o Norech říká, že jsou tvrdí seveřané. My jsme se
jim museli jevit jako temperamentní „Taliáni“. I přes to jsme navázali kamarádské vztahy a odjížděli jsme domů plní zážitků na celý život.Za skvělý týden ěkujeme paní S.
Olaussen a paní Mgr. R. Janouškové!
Za třídu 4.V SZeŠ Lanškroun K. Trmalová, V. Mirgová, M. Košková a J. Janiček

Postřehy z Chorvatska
Na podzim loňského roku se rozběhl projekt SZeŠ Lanškroun s názvem Zemědělské
podmínky v různých klimatických pásmech, který byl podpořen v rámci Programu celoživotního učení - Leonardo da Vinci. Jeho cílem je tvorba portfolií a prezentací k dané
tematice. V uplynulém roce jste se jistě dočetli o pobytu partnerských institucí
z Chorvatska a Francouzské Polynésie v naší škole. V Listech jsme také popsali své
dojmy z návštěvy krásných ostrovů v Tichomoří.
Tím ale projekt nekončil, zbývalo nám ještě blíže poznat zemi našeho třetího partnera –
Chorvatsko. Nejednalo se o pobyt u moře spojený s koupáním či opalováním, ale o
poznání této zajímavé země z jiného pohledu. V říjnu jsme společně se členy ZD
Žíchlínek navštívili město Vinkovci ležící ve Slavonii poblíž srbských hranic, kde jsme
se opět setkali s našimi tichomořskými přáteli, kteří absolvovali další dlouhou cestu do
Evropy.
Celý pobyt byl zaměřen na téma projektu – poznávání podmínek chorvatského zemědělství. Studenti i dospělí tak měli možnost navštívit nejen Střední veterinární a zdravotnickou školu ve Vinkovci a její zařízení, ale především několik farem, které nás
v mnohém inspirovaly. „Ochutnali“ jsme kousek od všeho, ať už to byla bio farma
úspěšného podnikatele, jehož ženou byla Češka, skanzen se selským dvorem, farma
s kravínem s nejmodernější technikou a bio stanicí, přírodní rezervace Kopački, hřebčín
s lipicány či slavonská prasata žijící po celý rok volně v přírodě.
Samotné město Vinkovci, které je na základě vykopávek považováno za nejstarší evropské město, a jeho muzeum nám nabídlo nepřeberné množství zajímavostí.
Nezapomenutelným zážitkem pro všechny však určitě bude návštěva Vukovaru, města
zničeného Srby během občanské války. Mlčenlivými svědky jsou kulkami rozstřílené
domy, bombami zničené střechy a nemocnice, která se navzdory mezinárodním dohodám stala terčem srbských nepřátel. Oběťmi se stalo více než sto pacientů a lidí, kteří se
zde ukrývali.Ti byli odvlečeni do několik kilometrů vzdálené vesnice Ovčara, kde byli
bez rozdílu pohlaví či věku umučeni a postříleni. Tato otřesná událost změnila životy
mnoha Chorvatů a smutnou vzpomínkou na zločiny spáchané na civilním obyvatelstvu
je památník se jmény a fotografiemi všech umučených. Viděli jsme, jak těžko se o tom
našim přátelům mluví a jak nelehké je zapomenout a odpustit, obzvláště musí-li obě
dříve znesvářené strany žít bok po boku v jednom městě - Vukovaru.
Ale to se již se blížíme k samotnému závěru pobytu, loučení se školou proběhlo ve
velkém stylu. Studenti zde zpěvem a tancem oslavovali Den chleba spojeným
s ochutnávkou z bohatě prostřeného stolu. Nastal čas rozloučit se nejen s chorvatskými,
ale i polynéskými přáteli, naštěstí ne na dlouho. Čeká nás ještě závěrečné setkání na
konci školního roku a kde jinde než u nás v Lanškrouně.
Radmila Janoušková
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Účast školy v mezinárodních programech
Prestižní Evropská cena Label míří do SZeŠ Lanškroun již potřetí.
Na základě rozhodnutí odborné poroty programu Label ze dne 3. června bude našemu
projektu Zemědělské podmínky v různých klimatických pásmech slavnostně udělena
Evropská jazyková cena Label 2014. Předávání ocenění se bude konat v září v Praze u
příležitosti konference Kreativně k jazykové výuce.Tuto prestižní cenu získává naše
škola již potřetí, což je naprosto výjimečné. O projektu, který byl oceněn, jsme již několikrát informovali v souvislosti s mezinárodními výměnami mezi námi, Francouzskou
Polynésií a Chorvatskem. Proto již jen krátké shrnutí:
Projekt se zabýval situací a klimatickými podmínkami pro zemědělskou výrobu
v různých podnebních pásmech (mírné, kontinentální, tropické), jejich faunou a florou
ve výše uvedených zemích. Jeho námětem a cílem bylo získávání dovedností, profesionálních zkušeností a znalostí o ochraně rostlin, welfare zvířat, způsobech hnojení, organickém zemědělství, bio produktech, technice sklizně, zkoumání půdy a monitorování
podmínek pro zemědělství. Studenti se zabývali pracovními příležitostmi ve venkovských oblastech, globálními tématy a jejich řešením, porovnávali klimatická pásma,
dešťové srážky či teploty.
Hlavními výstupy projektu jsou prezentace a portfolia z oblasti chovu a welfare hospodářských zvířat, rostlinné výroby a mechanizace. Studenti se účastnili hodin se zemědělskou tematikou, výuky praxe a práce v terénu, učili se o sklizni a farmaření
v partnerských zemích. Během projektu měli skvělou šanci procvičovat angličtinu, učit
se základní slovní zásobu jazyků projektových partnerů či odbornou terminologii
z oblasti zemědělství (angličtina, domorodé jazyky, chorvatština i latina).
První setkání se uskutečnilo u nás včetně návštěvy zemědělského areálu ZD Žichlínek,
které bylo také projektovým partnerem. Významným prvkem byla přímá práce v terénu
na školním statku, zapojení se do výrobního procesu a návštěva významných českých
firem na výrobu potravin.
Další výměnný pobyt se uskutečnil ve Francouzské Polynésii. První zastávkou byl ostrov Tahiti a pedagogická škola v hlavním městě Papeete. Po vřelém uvítání za zvuku
bubnů a ozdobení květinovými věnci se zde návštěvníci setkali i s ministrem školství a
se všemi, kdo se podíleli na projektu. Dalším cílem byl asi 200km vzdálený ostrov Raiatea. Zde byli uvítáni starostkou a místostarostou města a navštívili partnerskou zemědělskou školu, kde se žáci ve věku 14 - 17 učí zpracovávat dřevo, chovat zvířata, pěstovat plodiny či zpracovávat bambus. Naši studenti měli možnost si vše vyzkoušet a
navštívili organickou farmu, kde je pravidlo: žádné chemikálie, pouze příroda – tj. použití kompostu, fertilizéru a mikroorganismů či žížal. Mladý nadšený farmář, který zde
pěstoval zeleninu, banány, papáju a avokádo, umožnil studentům zapojit se přímo do
výrobního procesu a získat zkušenosti z oblasti organického zemědělství. Studenti tak
měli ideální příležitost procvičit si odbornou terminologii přímo v praxi.
Následovala cesta člunem na další ostrov Tahaa, kde byli žáci ubytováni na malém
ostrůvku „mottu“. Účastnili se mnoha činností, např. rybolovu, navštívili farmu na chov
perlorodek, deštný prales s bambusy a stromy karambola, sklízeli banány, loupali a
rozbíjeli kokosové ořechy či škrábali jejich dužinu. Učili se ošetřovat kokosové palmy a
seznámili se s procesem přípravy kokosového mléka. Kokosový strom je často jediný
zdroj zisku mnoha rodin. Podívali se i na plantáž vanilky, kde jim byl podrobně předveden proces její výroby a zpracování. V partnerské zemědělské škole se také učili, jak
využít přírodní „pec“ a zajistit si obživu z dostupných zdrojů. Mimo tyto činnosti se
účastnili i místních zvyklostí a slavností (bojové sporty teakwondo a kung-fu, tanec
haka a domorodé tance, módní přehlídka s tanci a zpěvem).

Účast školy v mezinárodních programech
Při návštěvě chorvatské školy navštívili žáci několik soukromých farem zaměřených na
chov hospodářských zvířat či chov slavonských prasat, žijících po celý rok volně v
přírodě včetně prohlídky bio stanice, selského dvora sloužícího jako skanzen, zpěvem a
tancem oslavovali Den chleba spojený s ochutnávkou z bohatého stolu. Součástí pobytu
byla i návštěva Vukovaru, města zničeného Srby během občanské války.
Závěr projektu patřil pobytu partnerských škol na naší zemědělce, jejich studenti měli
možnost pracovat na školním statku spolu s našimi žáky a ověřit si své znalosti v praxi.
Navzdory rannímu vstávání nadšeně dojili, krmili, podestýlali a dělali vše, co k péči o
domácí zvířata patří.
Teď už zbývá pouze dokončit naplánované výstupy projektu spolu ze závěrečné zprávou a pak už jenom vzpomínat na krásné a nezapomenutelné dny společně strávené při
práci i zábavě.
Mgr. Radmila Janoušková
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Další vzdělávání v rámci celoživotního učení
Dálkové studium
Vzdělávání v oboru Ekonomika a podnikání pokračuje na naší škole už třináctým rokem. Zkušenosti s dálkovým studiem má ale škola mnohem delší. Obor navázal na
předcházející dálkové studium oboru Agropodnikání.
Tento školní rok žáci končí již třetí ročník. Podle třídního výkazu prošlo za tři roky
tímto studiem 33 žáků. V současné době se jejich počet snížil na 16. Je velice obtížné
skloubit zaměstnání, rodinu a školu. Znovu se posadit na pět let do školních lavic chce
odvahu a odhodlání a proto doufám, že ti stávající žáci budou úspěšně procházet nástrahami dalšího studia.
Ing. Jaromíra Tmějová

Projekty školy financované z cizích zdrojů

str. 61

Dotace, granty 2013/2014
Projekt 1

Volitelné předměty na Střední škole zemědělské a veterinární Lanškroun
Optional subjekt in Střední škola zemědělská a veterinární Lanškroun
Stručný obsah a popis projektu:
Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurence- Manažer projektu:
schopnost

Bc. Bohdan Melnyk

Název oblasti podpory:

Zvyšování kvality ve vzdělávání Finanční manažer projektu:

Ing. Libor Zahálka

Datum zahájení projektu:

1. 4. 2013

Ing. David Hruška

Datum ukončení projektu:

31. 12. 2014

Rozpočet projektu:

2 104 679,72 CZK

Metodik projektu:

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.
Nemalou výhodou je však také to, že na výuce nepovinných předmětů se podílejí zkušení učitelé a vychovatelé naší
školy. Pokud se nám daří díky projektu přitáhnout alespoň část žáků, myslím si, že účelu projektu bude učiněno zadost,
protože investice do mladých lidí se nám vrací a žáci si mohou nenásilnou formou rozšiřovat své znalosti a dovednosti.
V současné době je projekt EU realizován a těší se zájmu našich žáků
Bc. Bohdan Melnyk, vedoucí vychovatel

Projekty školy financované z cizích zdrojů
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Projekt 2

Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Pardubickém kraji
Improvement of Practical Lessons at SZeŠ Lanškroun
reg. číslo: CZ.1.07/1.1.00/44.0012
Stručný obsah a popis projektu:
Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurence- Věcný manažer projektu:
schopnost

Mgr. Radmila Janoušková
Ing. David Hruška

Název oblasti podpory:

Zvyšování kvality ve vzdělávání Finanční manažer projektu:

Datum zahájení projektu:

25. 8. 2013

Metodička projektu:

Mgr. Lenka Tejklová

Datum ukončení projektu:

30. 6. 2015

Koordinátorka pro ZŠ:

Mgr. Martina Dolečková

Rozpočet projektu:

10 167 771,50 CZK

Koordinátor pro SŠ:

Mgr. Pavel Studený

Karel Tribula

1. Cíle projektu
Hlavním cílem projektu je zkvalitnění praktické výuky na SZeŠ Lanškroun a popularizace zemědělských oborů mezi
žáky základních škol.
Studenti SZeŠ se v rámci praxe seznámí s péčí o rostliny s využitím školního arboreta a s péčí o zvířata s využitím zooparku. K popularizaci zemědělských oborů přispěje i moderní způsob výuky, používání nových technologií včetně zařízení a perfektní výukové zázemí, které bude nabídnuto žákům základních škol prostřednictvím prohlídek, výuky a
přednášek, účasti na dvoudenních i týdenních akcích spojených s pobytem v areálu SZeŠ, seznamování se s prostředím
(prohlídka arboreta, práce s domácími zvířaty), návštěvami zemědělských provozů, hřebčínů, apod.

2. Přínos projektu
Hlavní přínos tohoto projektu spatřujeme v komplexnosti pojetí modernizace výuky na SZeŠ Lanškroun. Důraz je kladen nejen na modernizaci výuky v odborných předmětech ale i na rozvoj mezipředmětových vztahů a maximální možné
přiblížení teoretické výuky praxi v zemědělských a veterinářských oborech.

3. Podporované aktivity
KA1 Vybavení pro laboratoře, odborné učebny, školní hospodářství a střediska praktického vyučování.
KA12 Sdílení učeben/dílen/laboratoří SŠ pro povinnou výuku žáků ZŠ zaměřenou na přírodovědné a technické vzdělávání
KA5 Celoroční pravidelně se opakující volnočasové aktivity, zaměřené na přírodovědné a technické vzdělávání žáků
SŠ, jejichž obsahová náplň musí navazovat na ŠVP příslušné školy
KA2 Vybavení prostor pro výuku hmotným neinvestičním majetkem a spotřebním materiálem pro přírodovědné a technické vzdělávání
KA11 Stavební úpravy škol, které budou nezbytné pro rozvoj přírodovědného a technického vzdělávání popř, pro integraci žáků se zdravotním postižením do výuky
KA6 Vytváření sítí spolupracujících škol na principu burzy středoškolských služeb s cílem vzájemné výměny zkušeností

4. Seznam zapojených ZŠ.


ZŠ Dobrovského Lanškroun,



ZŠ Smetanova Lanškroun,



ZŠ Bratří Čapků Ústí nad Orlicí,
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ZŠ Jablonné nad Orlicí.

Se všemi školami škola podepsala smlouvu o spolupráci.

5. Udržitelnost výstupu
Praktická výuka bude probíhat ve stejném rozsahu jako v průběhu realizace projektu a v souladu se ŠVP. Využíváno
bude arboretum, zoopark, chemická a rostlinná laboratoř.
Teoretická a praktická výuka botaniky, péče o zvířata, chemie a rostlinné výroby tak bude probíhat stejným způsobem
jako v průběhu realizace projektu a to v souladu se ŠVP.
SZeŠ bude i nadále nabízet výuku ZŠ a týdenní prázdninové exkurze a kroužky pro žáky základních škol.
Během doby udržitelnosti SZeŠ Lanškroun zajistí besedy se 3 odborníky z praxe a nadále budou probíhat dva zájmové
kroužky.
Nadále bude probíhat spolupráce mezi SPŠCH Pardubice a SZeŠ Lanškroun na úrovni výměny výukových materiálů a
předávání zkušeností.
Mgr. Lenka Tejklová

Projekt 3

Peníze EU středním školám
Projekt „Inovace a zkvalitnění výuky, zaměřený na zkvalitnění výuky, byl realizován od 1.8.2012 do 31.7 2014. V jeho
průběhu učitelé tvořili digitální učební materiály (DUM), využívané přímo ve výuce i při samostatné přípravě. Dále
učitelé absolvovali semináře pro další zvyšování kompetencí učitelů – konkrétně v anglickém jazyce, finanční gramotnosti a odborných dovednostech a zkušenostech pod vedením garantů z odborných institucí – BV technika Ostrava,
ZOD Žichlínek, výuka jezdectví p. Buben, MVDr. Cinerová. Z finančních prostředků jsme vybavili jednu učebnu výpočetní techniky počítači, učebny dataprojektory s plátny a interaktivní tabulí. Pro další výuku byly pořízeny pomůcky
a programy pro zkvalitnění výuky. V rámci projektu bylo čerpáno 1 156 064 Kč.
Ing. Irena Ehlová

Projekt 4

Střední škola zemědělská a veterinární Lanškroun – modernizace a vybavení školy
ROP NUTS SV II – prioritní osa 4.2

Regionální operační program (ROP) pro region soudržnosti NUTS II Severovýchod (tvoří ho Liberecký kraj, Královéhradecký kraj a Pardubický kraj) je programový dokument určující priority regionu pro programovací období 20072013.
Globálním cílem ROP NUTS II Severovýchod je zvýšení kvality fyzického prostředí regionu, což by mělo vést ke zvýšení atraktivity regionu pro investice, podnikání a život obyvatel.
Prostřednictvím investic tohoto projektu by se mělo podstatně zlepšit zázemí naší Střední školy hlavně pro praktickou
výuku žáků oboru Veterinářství a Agropodnikání. Do června příštího roku (2015) by měla být vybudována „minimlékárna“ tedy stavebně–technologické úpravy staré budovy školy, kde se žáci budou účastnit procesu výroby mléčných
výrobků, jak po stránce vlastních technologických postupů, tak po stránce kontroly hygieny výroby. Zpracovávat se
bude syrové kravské mléko vyprodukované na školním statku a žáci tak budou mít možnost účastnit se celého výrobního procesu „od A až do Z“. Mléčné výrobky by měly končit ve školní jídelně a tak efektivně uzavřít celý tento proces.
Nedílnou součástí projektu bude i interaktivní učebna s prosklenou stěnou přímo navazující na nejdůležitější článek
technologického zpracování mléka- pasteur, nejen žáci tak budou moc nahlédnout do útrob minimlékárny při výrobě,
aniž by narušili vlastní výrobní proces. Poslední součástí je modernizace a rozšíření současné pitevny, kterou budou
využívat převážně žáci při studiu veterinárních disciplín.
V současné době již probíhají stavební úpravy akce a dokončuje se výběr dodavatele technologické části. Celková investice bude necelých 10 milionů korun.
Ing. David Hruška, ředitel školy
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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 2013/14 pokračovala spolupráce na úrovni řešení grantů z OP VK a
dalších výzkumných projektů s MENDELU Brno, 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

Studenti školy
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Studenti 2013/2014
Třída: 1.A

Třídní učitelka:

Ing. Zemanová Věra

Aulichová Tereza

Chuchlík Michal

Krátká Jana

Rejlová Tereza

Bartoš Pavel

Jančuš Šimon

Málková Kateřina

Rufferová Štěpánka

Cestrová Klaudie

Jansa Lukáš

Michalková Veronika

Špůrová Nikoleta

Honzová Veronika

Kašecká Marie

Miškovičová Marie

Štorková Adéla

Hvězdová Nikola

Kašparová Marie

Nováková Hana

Uskobová Kateřina

Třídní učitel:

Mgr. Studený Pavel

Třída: 1.B

Biegunová Veronika

Kysmanová Natálie

Sladkovská Šárka

Toušková Kateřina

Brůnová Kateřina

Marková Kristýna

Slavíčková Michaela

Vašinová Kristýna

Čáp Radim

Mašíčková Natálie

Snopeková Iveta

Venouš Daniel

Čavojová Anna

Menšíková Klára

Strnadová Eliška

Vícha Daniel

Faltejsková Dana

Pešková Aneta

Švestková Ivona

Votavová Šárka

Krčmář Jaromír

Pošík Jan

Tomášková Kateřina

Vrbová Sabina

Krčmářová Renáta

Prášková Vendula

Tomíšková Lucie

Třída: 1.C

Třídní učitelka:

Ing. Zíková Petra

Baranovská Monika

Hrdličková Michaela

Mlčoch Petr

Prchalová Markéta

Böhmová Lucie

Huška Ondřej

Nekovářová Monika

Slováčková Michaela

Brücknerová Romana

Jiroušková Eliška

Němcová Natálie

Šafratová Lucie

Dlouhá Šárka

Jůvová Daniela

Nosková Veronika

Šnejdrlová Naděžda

Grežová Šárka

Kočí Nikol

Nováková Kateřina

Vaňková Kateřina

Grosspitschová Amálie

Krobotová Lenka

Patáková Anna

Hájková Bára

Kubová Jarmila

Pešavová Jana
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Studenti školy

Třída: 2.A

Třídní učitelka:

Mgr. Krištofová Tereza

Bártová Andrea

Chládková Veronika

Kubíková Simona

Sedláček Jakub

Benešová Michaela

Chvojková Evelína

Lorencová Lucie

Sedláčková Lucie

Cupalová Zdeňka

Ivičičová Eliška

Maryšková Lucie

Šimůnková Kateřina

Dlasková Iva

Jánešová Darina

Mařáková Zuzana

Špičák Martin

Ferbasová Andrea

Jetenská Kamila

Murín Jan

Štefunková Nikola

Galbavá Kristýna

Kalinová Barbora

Ouřecký Tomáš

Vyšohlíd Tomáš

Hájková Veronika

Koleňáková Nikola

Plesoinigová Carmen

Hůlková Markéta

Krabicová Věra

Rychtová Kristýna

Třída: 2.B

Třídní učitelka:

MVDr. Podhorná Iva

Andrlová Valerie

Hintnausová Eliška

Lisiecka Zofia

Šebestová Marie

Broulík Milan

Homolová Anna

Pávková Lucie

Šperlingová Veronika

Dlouhá Tereza

Izáková Karolína

Pecháček Martin

Štěpánová Jana

Doleželová Martina

Janošová Diana

Peterková Andrea

Trojanová Magdaléna

Dušková Maria

Kaiserová Veronika

Plzáková Barbora

Vávrová Kateřina

Harciníková Michaela

Kašparová Šárka

Řiháčková Michaela

Vokasová Nikola

Heclová Anna

Laštovičková Petra

Skřivan Jan

Třída: 3.A

Třídní učitelka:

Ing. Ehlová Irena

Černohous Lukáš

Hrdličková Pavlína

Obstová Daniela

Šubrtová Eva

Fialová Zdeňka

Ježdíková Michaela

Peterková Veronika

Tománková Johana

Fikr Marek

Knollová Veronika

Petrus Jakub

Uchytilová Petra

Filip Jan

Maixner Tomáš

Rybková Martina

Venglovičová Šárka

Frimlová Monika

Němčíková Lucie

Seidlová Cindy Patricia Zemanová Lucie

Studenti školy
Třída: 3.DS
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Třídní učitelka:

Ing. Tmějová Jaromíra

Frajman Michal

Kodešová Marie

Minářová Sylva

Šilarová Michala

Holubová Jana

Kohoutová Marie Alexandra

Plešingerová Iva

Šípová Bohdana

Kaplanová Martina

Konopková Marie

Ryba David

Štorková Dagmar

Knápková Lucie

Mička František

Smola Miloš

Tesarčík Karel

Třídní učitelka:

Mgr. Tejklová Lenka

Třída: 3.V

Bitnarová Lucie

Kruntorádová Romana

Novotková Natálie

Sluková Tereza

Broulíková Jana

Loubová Dana

Petraníková Lidmila

Soukalová Lucie

Buďová Ludmila

Marková Petra

Procházková Michaela

Šošková Radka

Flíborová Dominika

Maturová Simona

Rádlová Alena

Špryňarová Markéta

Injajevová Monika

Mlčochová Veronika

Řičařová Marie

Trávníčková Barbora

Kalivodová Monika

Novohradská Aneta

Sittová Vanda

Turková Kristýna

Třídní učitelka:

Ing. Kotyzová Darie

Třída: 4.A

Brýdl Martin

Hurtíková Andrea

Látalová Jana

Řeháček Jakub

Červenková Hana

Kadlec Jan

Menšík Pavel

Swiatková Lucie

Fiedler Antonín

Kashalupa Artem

Ptáčníková Veronika

Tomišková Martina

Filip Petr

Klimešová Marcela

Repčik Pavel

Vinkler Milan

Flídrová Monika

Kovářová Aneta

Roller Jiří

Třída: 4.B

Třídní učitel:

Mgr. Fogl Emil

Bergerová Zuzana

Hloušková Michaela

Lofová Lenka

Schwarzová Adriana

Demelová Ludmila

Hošková Anna

Martínková Veronika

Slaninová Helena

Fialová Karolína

Janošťáková Lucie

Mrňková Marcela

Gonzalesová Michaela

Klečáková Martina

Radová Eliška

Hlavůňková Bára

Kupčáková Maja

Reisová Viola
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Studenti školy

Třída: 4.C

Třídní učitelka:

Mgr. Chrobáková Lenka

Ambrožová Nikola

Coufal Martin

Pekař Vojtěch

Třešňáková Linda

Beranová Marcela

Čechová Nikola

Pirklová Aneta

Vodehnalová Klára

Berkyová Markéta

Křepelka Aleš

Robková Veronika

Zemánek Radek

Budka Marek

Kyselicová Natálie

Schmucková Veronika

Cinková Pavlína

Minářová Denisa

Smrkal Martin

Cinková Eva

Musilová Tereza

Šedivá Sára

Třída: 4.V

Třídní učitelka:

Mgr. Janoušková Radmila

Dítětová Andrea

Kosová Žaneta

Marklová Adéla

Trmalová Kamila

Goluchová Denisa

Košková Marie

Mirgová Věra

Urbanová Dominika

Janíček Jan

Kroutilová Martina

Najmanová Tereza

Vodičková Lucie

Jankovičová Kristýna

Kunc Petr

Posltová Zuzana

Vondrová Eva

Katolická Marcela

Látalová Ivana

Příhoda Michal

Žolnová Denisa

Klimešová Zuzana

Málková Pavlína

Štěpánková Kateřina

