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Úvodní slovo ředitele školy 

Vážení příznivci Střední školy zemědělské a veterinární Lanškroun, 

předkládáme vám Výroční zprávou o činnosti naší 

školy. Zpráva hodnotí uplynulé období školního roku 

2016-2017 a stručně popíše plány pro školní rok 2017-

2018. V tomto školním roce se nerealizovala žádná 

větší investice v podobě realizace projektu, za to se da-

leko více pracovalo na intenzivnějším využívání vybu-

dovaného zázemí a učebních pomůcek pořízených 

z prostředků Pardubického kraje, ministerstva Země-

dělství (COP), Evropských fondů ROP NUTS SV II, 

OP VK a neinvestičních prostředků ERASMUS + a OP 

VK. Intenzivně se využívaly nové učebny, zázemí škol-

ního statku, školní mlékárny, arboreta a selského dvora 

a to nejen žáky naší školy, ale také žáky základních škol 

z Lanškrouna, jeho okolí a Orlickoústecka. Pokračo-

vala také spolupráce s univerzitami a zahraničními 

partnery škol zapojených do Evropských programů 

ERASMUS+. 

Škola během roku prošla několika řádnými kontrolami 

ze strany zřizovatele, správce evropských fondů jednot-

livých projektů, SSSZ, SZIF, plemenářské inspekce, 

KVS a FÚ. 

Součástí příjímacího řízení žáků do prvních ročníků 

byly společné testy z Matematiky a Českého jazyka do-

dávané společností CERMAT a společných pravidel doporučených všem středním školám v Pardubickém kraji.Do 

stávajícího školního roku nastoupilo 85 žáků do oboru Agropodnikání a Veterinářství.  

I v tomto školním roce vyjížděli naši žáci na poznávací a studijní cesty do zahraničí, stejně tak i učitelé a ostatní 

zaměstnanci školy.  

Tak jako každý rok vrcholnou prezentací školy byly květnové jezdecké závody „O hliněný pohár“ a „Den země-

dělské školy 2017“ spolu s doprovodným programem.  

Další formou prezentace školy našich žáků a  zaměstnanců je  aktivní účast na propagačních akcích pořádaných 

profesními zemědělskými organizacemi, jako je Zemědělský svaz ČR, Agrární komora; jednotlivými  zeměděl-

skými družstvy a městem Lanškroun. 

Tak jako každý rok bych chtěl poděkovat všem zaměstnancům, sociálním partnerům, sponzorům a v neposlední 

řadě našim žákům za pomoc při přípravě a organizaci těchto propagačních a vzdělávacích akcí. 

V průběhu roku 2016/2017 se pořádaly inovované zemědělské kurzy: 

 KURZ INSEMINACE A VPRAVOVÁNÍ EMBRYÍ INSEMINAČNÍ TECHNIKOU U SKOTU, OVCÍ A KOZ 

– stupeň I 

 KURZ PRO VÝKON OBECNÝCH ZEMĚDĚLSKÝCH ČINNOSTÍ 

 CVIČITEL JEZDECTVÍ 

Již více jak 5 let se využívá nová stáj a laboratoř Veterinárně-zemědělského centra. Rodí se zde další plemenná 

zvířata působící v přirozené plemenitbě i na inseminačních stanicích po celé ČR. Embrya vyprodukovaná v našem 

chovu byla exportována na Slovensko, do Španělska, Itálie, Slovinska a Zambie. Naši žáci se „školními“ zvířaty 

úspěšně reprezentovali SZeŠ na národních výstavách, sportovních akcích, a ostatních zajímavých akcích pořáda-

ných po celé České republice. I nadále bude naše škola usilovat projekty nové, umožňující další rozšíření a zkva-

litnění vzdělávání v oblasti zemědělství a veterinářství. 
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Dlouhodobou strategií Střední školy zemědělské a veterinární Lanškroun je vytvoření veterinárně-zemědělského 

vzdělávacího centra s funkčním školským zařízením pro praktickou výuku (školní statek a VZC, mlékárna, od-

borné učebny), sloužícího jak žákům školy, tak zájemcům z řad dalšího vzdělávání odborné veřejnosti. Tak jako 

v roce minulém jsme opět měli možnost čerpat investiční prostředky na pořízení učebních pomůcek z národního 

projektu Center odborné přípravy ministerstva zemědělství. I v této výroční zprávě se vás pokusíme seznámit 

s průběhem uplynulého školního roku a přiblížit vám život naší školy, žáků, zaměstnanců a přátel SZeŠ Lan-

škroun. 

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. Od ledna roku 2015 začala fungovat malá mlékárna ve staré budově školy. Tato skuteč-

nost vytváří téměř ideální podmínky pro výuku všeobecně vzdělávacích i odborných předmětů v oblasti zeměděl-

ské a veterinární praxe. Škola má velmi kvalitní zázemí pro sportovní činnost a autoškolu. Při škole funguje také 

sportovní klub, jezdecký klub, řada zájmových činností a střediska doplňkové činnosti. 

V uplynulém školním roce jsme vyučovali dva maturitní obory – Agropodnikání, Veterinářství. Od 1. 9. 2009 

vyučujeme všechny obory na základě zpracovaných ŠVP. 

Jsme aktivní v odborné činnosti, spolupracujeme se zemědělskou praxí i vědecko-výzkumnými institucemi, ČZU 

Praha, MU Brno, VFU Brno, SPU Nitra. Škola je partnerem projektu „Rozvoj lidských zdrojů v aplikovaném 

zemědělském výzkumu – cesta k posílení konkurenceschopnosti agrárního sektoru“. Nositelem tohoto projektu je 

Výzkumný ústav pro chov skotu, s.r.o. Rapotín. Pořádáme odborné semináře, školení a spoluřešíme výzkumné 

úkoly. Jsme zakládajícím členem vzdělávací instituce Agrovenkov, Asociace vzdělávacích zařízení pro rozvoj 

venkovského prostoru se sídlem v Humpolci, Asociace aktivních škol a M.A.S. Lanškrounsko .  

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, Polsku, Rakousku, Slovinsku, Dánsku, Švédsku, Portugal-

sku, Bulharsku, Norsku a Slovensku, Islandu, Francii, Chorvatsku a Francouzské Polynésii. Pedagogové se při-

pravují na možnou výuku odborných předmětů v angličtině pro případ spolupráce s ČRA a vzniku výukového 

centra v rozvojové Zambii. Do budoucna chystáme i spolupráci s rusky mluvícími zeměmi jako je Ukrajina a Mol-

davsko.  

Pro zlepšení ekonomické situace provozuje SZeŠ Lanškroun doplňkovou činnost v následujících oblastech: 

-výcvik koní a jezdectví 

-výuka a vzdělávání 

-výzkum a vývoj 

-koupě zboží za účelem prodeje 

-plnění výrobních úkolů zemědělské prvovýroby a dodání zboží a služeb 

-obchodování s plemenným materiálem zvířat 

-silniční motorová doprava nákladní 

-práce a služby zemědělské techniky 

-biotechnické a biotechnologické služby v chovech skotu a koní 

-autoškola 

-pronájem ubytovacích zařízení 

-stravování 

-veterinářství  

 

Ing. David Hruška, ředitel školy 
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Název 

Střední škola zemědělská a veterinární Lanškroun 

Sídlo organizace 

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 

Ing. David Hruška 

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

Zástupkyně ředitele 

Mgr. Daniela Pravdová 

tel.: +420 465 321 098, e-mail: pravdova@szes-la.cz 

Vedoucí učitelka praxe 

Ing. Miluše Klížová 

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 

Ing. Jaromíra Tmějová, Miloš Smola, Věra Obstová 

e-mail: tmejova@szes-la.cz 

Domov mládeže 

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  

 

http://www.szes-la.cz/
mailto:info@szes-la.cz
mailto:hruska@szes-la.cz
mailto:pravdova@szes-la.cz
mailto:coufal@szes-la.cz
mailto:doleckova@szes-l.cz
mailto:rabas@szes-la.cz
mailto:tmejova@szes-la.cz
mailto:melnyk@inlan.cz
mailto:info@szes-la.cz
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Počet tříd 12 

 

Počet žáků 297 

 

Průměrný počet žáků na třídu 24,75 

 

Průměrný počet žáků na učitele 9,90 

 

Průměrná docházka žáků 88,97% 

 

Počet žáků v oborech 

A) ČTYŘLETÝ - DENNÍ 297 

 

 

Škola vyučovala následující obory 

AGROPODNIKÁNÍ: 41-41-M /01, DENNÍ 

VETERINÁŘSTVÍ 43-41-M/01, DENNÍ 

 

Počet žáků, kteří opakovali ročník 4 

 

Počet žáků, kteří předčasně ukončili studium 8 

 

Počet žáků, kteří byli ze studia vyloučeni 0 

 

Počet žáků, kteří přešli z jiných škol 3 

 

Žáci s 2. a 3. st. z chování 4% 

 

Celkový počet neomluvených hodin 193 

 

Počet žáků, kteří přerušili studium 1 
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Úkoly na školní rok 2017/2018 

1. Stále usilovat o větší naplnění školy v rámci možné kapacity.  

2. Pokračovat v obnově  a modernizovat přístrojové vybavení na diagnostiku a rozbory. 

3. Dále budovat odpočinkové a relaxační zóny v areálu školy a školního statku (bývalá „botanická zahrada“ 

a její okolí). 

4. Zatraktivnit „selský dvůr“ chovem nových druhů a plemen zvířat, přilákat nejmladší kategorii potenciál-

ních žáků a popularizovat zemědělství jako takové. 

5. 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. 

6. Pokračovat v mezinárodní spolupráci. Zapojovat do mezinárodních programů pro získání finančních pro-

středků. Stabilizovat naše kontakty na 2-3 zahraniční školy (Turecko, Polsko, Německo) a s těmi úzce a 

pravidelně spolupracovat. 

7. Zefektivnit propagaci oboru Agropodnikání, zvýšit jeho atraktivnost.  

8. Pokračovat v pořádání výstav a obdobných akcí, Dnů otevřených dveří SZeŠ, jezdeckých závodů a v cel-

kové propagaci školy.  

9. I nadále umožňovat 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 

atd). 

10. Prohlubovat spolupráci s odbornou zemědělskou praxí, pokračovat ve vzdělávání zemědělců, spolupra-

covat s výzkumem; nadále pořádat odborné semináře. 

11. Nadále přebudovávat a modernizovat areál školního statku na farmu odpovídající modernímu pojetí hos-

podaření při zachování vesnického rázu. 

12. Realizovat opravu elektroinstalace nové budovy. 

13. Spolupracovat s vysokými školami v ČR a zahraničí; hlavně pak s MENDELU Brno a VFU v Brně 

a ČZU v Praze. 

14. Prohloubit spolupráci se sociálními partnery školy. 
Ing. David Hruška, ředitel školy 

Výuka praktických činností v odborných předmětech v roce 2016/2017 

Všichni žáci oborů Agropodnikání a Veterinářství absolvují výuku praxe podle školních vzdělávacích plánů. 

Pod vedením učitelů praxe a instruktorů probíhají praxe rozvrhové, odborné a odborné individuální. Při výuce 

praxe je plně využíváno zázemí školy a provozů školního statku, který navazuje bezprostředně na areál školy. 

Hlavními pracovišti je stáj chovu koní, stáj chovu 

skotu (telata, jalovice, dojné krávy a krávy bez tržní 

produkce mléka), chov drůbeže, ovcí a koz (tzv. Sel-

ský dvůr) a  školní mlékárna. Žáci se zaměřením na 

zemědělský provoz se účastní mechanizačních čin-

ností na školním statku podle etap polních prací. Ši-

kovní žáci se mohou zapojit v linkách společně s in-

struktory školního statku, převážně při podzimních 

polních pracích.  

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, čiš-

tění prostor kotců a voliér, čištění zvířat, péči o pracovní prostředí, spoluúčast na výcviku psů. Nově zde byl ote-

vřen i útulek pro kočky. Toto zázemí využívají studenti všech oborů, zejména však studující oboru Veterinářství. 

Pro doplnění a rozšíření výuky i ve školním roce 2016/2017 škola využívala pro praxe osvědčená smluvní praco-

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

zemědělskou prvovýrobou ZOD Žichlínek, a.s. Podorlicko - Mistrovice, ZD Bystřec, ZD Sloupnice. Ve společ-

nosti Herba Líšnice mohou načerpat znalosti s provozováním agroturistiky. Rozvíjí se spolupráce s Chovatelským 

družstvem Impuls, kde řada studentů pomáhala připravovat zvířata na přehlídky, nebo se společností Klas Nekoř 

a.s. kde se kromě chovu zvířat zabývají prodejem a servisem techniky firmy Klas. Nově od příštího školního roku 
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budou studenti obou oborů mít praxi v Letohradské zemědělské společnosti a.s. Zde by měli asistovat u porodů a 

následně pečovat o narozená telata. 

Stále více je využíváno možnosti praxí na rodinných farmách. U studentů, kteří pocházejí z rodin provozujících 

zemědělskou prvovýrobu, umožní škola na žádost rodičů absolvovat odborné individuální a prázdninové praxe 

doma, většinou při sezónních pracích (sklizeň plodin, setí, orba apod.). 

Žáci se zaměřením na chov koní mají možnost výběru praxí na již tradičních pracovištích. Jsou to praxe v násle-

dujících 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 pana 

Votavy v Ostrově u Lanškrouna. Pokračují kontakty se stájí pana Bittla, který provozuje jezdeckou školu a agro-

turistiku na koních v Semaníně u České Třebové; zájemci o westernové ježdění najdou zázemí u pana Kněžoura 

v Ostrově u Lanškrouna, zájemci o využívání koní v zemědělství a lesním hospodářství u pana Hajtmara v Roven-

sku u Zábřehu na Moravě. Žáci čtvrtého ročníku absolvují praxi ve státním hřebčíně Kladruby nad Labem, hřebčín 

Slatiňany 

Žáci oboru Veterinářství od 3. ročníku vykonávají individuální praxi na základě dohod o vykonání praxe u veteri-

nárních lékařů, na veterinárních klinikách, v útulcích pro postižená zvířata, v útulcích pro psy, zoologických za-

hradách, obchodech s potřebami pro zvířata. 

Všichni žáci 3. ročníku oboru Agropodnikání i Veterinářství absolvují týden individuální odborné praxe ve školní 

mlékárně. Žáci seznámí s celým procesem produkce a zpracování mléka od jeho získávání, ošetření, úpravy až po 

zpracování do finálního produktu (v našem případě tvarohů, jogurtů, sýrů a různých dezertů). 

Nadále se škola bude snažit rozvíjet spolupráci se zemědělskými a veterinárními subjekty, aby žáci měli možnost 

získat co nejvíce praktických dovedností a znalostí. 

Ing. Miluše Klížová 

Autoškola 2016/2017 

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 pra-

videl silničního provozu, výuka techniky 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 a osobní automobily Škoda 

Fabia a Škoda Rapid. 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, obor Veterinářství, umožňuje škola za úhradu absolvovat výuku a výcvik pro sku-

pinu T. Nabídka možnosti absolvovat za úhradu výuku a výcvik pro získání řidičského oprávnění skupiny T a B, 

platí i pro veřejnost. Tyto služby zajišťujeme v rámci hospodářské činnosti autoškoly.  

Výuku jízd a výuku praktické údržby vozidel, zabezpečují v autoškole učitelé: pan Zdeněk Paďour, pan Jaromír 

Kubeš a pan ing.Jan Račanský. Výuku předmětu Motorová vozidla 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 
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Školská rada 

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

žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. 

Byla zřízena zřizovatelem školy, tj. Pardubickým krajem, a na naší škole je ustanovena od školního roku 

2005/2006. Její existence a činnost je dána školským zákonem. Má tři členy, kteří se schází minimálně dvakrát 

ročně tak, aby mohla rada plnit své hlavní úkoly. 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. 

Zástupcem zákonných zástupců nezletilých žáků, zletilých žáků a studentů je paní Věra Obstová, zástupcem pe-

dagogických pracovníků je Ing. Jaromíra Tmějová. Za zřizovatele je členem rady pan Miloš Smola, místostarosta 

města Lanškrouna. 

Ing. Jaromíra Tmějová 

Činnost SRPŠ 

SRPŠ 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 celoškol-

ského výboru je paní Jitka Jansová, matka studenta ze třídy 4. A. Rodiče jsou informováni o aktivitách školy 

a spolurozhodují o čerpání peněžních prostředků z fondu SRPŠ, který je tvořen z jejich příspěvků. Největší podíl 

na výdajích mají mimořádná stipendia za výborný prospěch za 2. pololetí, dále jsou vypláceny příspěvky na od-

borné exkurze, květinové dary studentům 4. ročníků při příležitosti maturitního plesu a slavnostního předávání 

maturitních vysvědčení na lanškrounském zámku, ceny za výborné umístění ve školních soutěžích, náhrada ces-

tovních výdajů studentům při účastech na soutěžích a seminářích. 

Ing. Věra Zemanová 

ICT 2016/2017 

Ve školním roce 2016/2017 oblast informačních a komunikačních technologií čerpala z modernizace vybavení 

realizovaných v předchozích letech z projektů ESF a realizací projektu „Inovace a zkvalitnění výuky“, který čerpal 

prostředky v rámci akce EU peníze SŠ. Všechny tyto projekty jsou primárně zaměřeny na tvorbu výukových ma-

teriálů, ale jako související efekt přináší možnost také modernizace technického didaktického vybavení.  

Situace ve stavu počítačů, kterými jsou vybaveny jednotlivé kabinety, ale i učebny se v tomto školním roce opět 

mírně zlepšila – nakoupili jsme několik počítačů (5 repasovaných značkových kancelářských strojů), takže počí-

tačů starších pěti let a vyžadujících obměnu, je dnes už menšina. Obměna byla v tomto školním roce řešena pře-

devším v kabinetech, kde dosloužila stará PC a v učebnách s dataprojektorem, v nichž také dosluhovala zastaralá 

PC s již nepodporovaným operačním systémem Windows XP. Situaci mírně zlepšuje vybavenost učitelů notebo-

oky – ať už vlastními nebo pořízenými z realizovaných projektů, nicméně notebooky z projektů jsou také již šest 

let staré a začínají vyžadovat opravy. 

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 rozví-

jen a používán i v dalších předmětech výuky. Vzhledem k dokončené udržitelnosti projektů, z něhož byl portál 

zřízen, bude vhodné zredukovat počet uživatelů (odstranit bývalé studenty) a spojit oba portály do jediného. Tato 

úprava by měla přinést výraznou úsporu nákladů při zachování plné funkčnosti. 

Trvale využívanou součástí webu školy je také aplikace informující rodiče a studenty o studijních výsledcích a ab-

senci včetně rozhraní pro komunikaci mezi školou, rodiči a studenty. Během jednoho pololetí vykazuje tato apli-

kace desítky až stovky tisíc přístupů oprávněných uživatelů (žáci, rodiče, učitelé). Nezanedbatelným pomocníkem 

při propagaci a zviditelnění školy vzhledem k veřejnosti je také školní facebookový profil, na němž prezentujeme 

aktuální dění ve škole. 
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V závěru školního roku bylo vedením školy rozhodnuto o změně připojení školy k internetu. Po dvaceti letech, 

kdy je škola k internetu připojena, tedy změníme poskytovatele připojení a s tím bude třeba provést související 

operace (přeregistrace domény, adresy serverů, hosting školního webu, …). Tato změna by měla přinést zvýšení 

kvality připojení a souvisejících služeb. 

Mgr. Emil Fogl 
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Učební plán – Agropodnikání 

 Název a adresa školy: Střední škola zemědělská a veterinární Lanškroun 

  Lanškroun, Dolní Třešňovec 17, 563 22  

 Název školního vzdělávacího programu: Agropodnikání 

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

 Délka a forma vzdělávání: 4 roky, denní studium 

 Platnost vzdělávacího programu: od 1. 9. 2015 

 

Denní studium 

směr zemědělský provoz 

Předmět 

Počet týdenních vyučovacích hodin 

v ročníku 

Celkem 

hodin 

 1. 2. 3. 4.  

A. Povinné vyučovací předměty      

a)základní      

Český jazyk a literatura 3 2 3 4 12 

Anglický jazyk/ Německý jazyk1) 3 3 2 3 11 

Občanská nauka  1 1 1 3 

Dějepis 2    2 

Zeměpis 2    2 

Matematika 3 4 3  10 

Fyzika 2    2 

Informační technologie 2 2   4 

Tělesná výchova 2 2 2 2 8 

Biologie a ekologie 3 4   7 

Chemie 3 3   6 

Základy mechanizace 4 3   7 

Pěstování rostlin*  3 3 5 11 

Chov zvířat*  3 3 6 12 

Ekonomika a podnikání*   4 4 8 

Motorová vozidla  2 2  4 

Praxe*2) 1 2 2 1 6 

Rozvoj venkova a agroturistika    2 2 

celkem základní 30 34 25 28 117 

b) volitelné      

Seminář z matematiky/ Seminář z anglického ja-

zyka/ Seminář z německého jazyka **3)   2 2 4 

Základy účetnictví*   2  2 

Stroje a zařízení/Právo 4)   2  2 

Kynologie/ Myslivost 5)   2  2 

Ochrana rostlin/ Psychologie/ Seminář z biologie/ 

Seminář z chemie6)    2 2 

Obnovitelné zdroje/Laboratorní technika 7)    1 1 

Celkem volitelné   8 5 13 

Celkem povinné vyučovací předměty 30 34 33 33 130 

3030 
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POZNÁMKY K UČEBNÍMU PLÁNU 

1. Žáci si volí podle svého dosavadního vzdělávání mezi anglickým jazykem a německým jazykem 

2. Praxe jsou učební, odborné (blokové, prázdninové a individuální). Učební praxe jsou součástí rozvrhu 

hodin. Odborná bloková praxe je zařazována do výuky dle potřeb a podmínek nutných pro její realizaci. 

Není započítána do vyučovacích týdnů. Odbornou praxi prázdninovou budou žáci vykonávat během škol-

ních prázdnin, celkem 3  týdny za celou dobu vzdělávání. Proto bude výuka ve 2. pololetí končit týden 

před termínem stanoveným platným předpisem o organizaci školního roku na středních školách. V kaž-

dém ročníku žáci vykonávají 2 resp. 1 týden odborné individuální praxe, která probíhá souběžně s výukou 

a nezapočítává se do celkového počtu týdnů ve školním roce (1. – 3. ročník po 2 týdnech, 4. ročník 1 

týden). Praxi žáci vykonávají ve smluvních zemědělských podnicích, na školním statku nebo dle mož-

ností i v zahraničí. 

Mimo učební a odbornou praxi žáci vykonávají praktické činnosti i v ostatních všeobecných a odbor-

ných předmětech.  

Bližší rozpis praxí je uveden v učební osnově předmětu praxe. 

3. Žáci si podle svého zájmu volí přípravu k maturitní zkoušce formou semináře z předpokládané oblasti, 

ze které chtějí maturovat. Ředitel školy může žákovi povolit změnu vybraného maturitního semináře. 

4. Žáci si podle svého zájmu volí mezi předměty stroje a zařízení, právo. O minimálním počtu žáků v před-

mětu rozhoduje ředitel školy podle hlediska hospodárnosti a podle možností školy. 

5. Žáci si podle svého zájmu volí mezi předměty kynologie a myslivost. O minimálním počtu žáků v před-

mětu rozhoduje ředitel školy podle hlediska hospodárnosti a podle možností školy. 

6. Žáci si podle svého zájmu volí mezi předměty ochrana rostlin, psychologie, seminář z biologie, seminář 

z chemie. O minimálním počtu žáků v předmětu rozhoduje ředitel školy podle hlediska hospodárnosti 

a podle možností školy. 

7. Žáci si podle svého zájmu volí mezi předměty obnovitelné zdroje, laboratorní technika. O minimálním 

počtu žáků v předmětu rozhoduje ředitel školy podle hlediska hospodárnosti a podle možností školy. 

8. 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. 

 

*  Předměty profilové části maturitní zkoušky, ke kterým škola žáky připravuje. 

** Předměty volitelné zkoušky společné části maturitní zkoušky, ke kterým škola žáky připravuje. 
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směr chov koní a jezdectví 

Předmět 

Počet týdenních vyučovacích hodin 

v ročníku 

Celkem 

hodin 

 1. 2. 3. 4.  

A. Povinné vyučovací předměty      

a)základní      

Český jazyk a literatura 3 2 3 4 12 

Anglický jazyk/ Německý jazyk1) 3 3 2 3 11 

Občanská nauka  1 1 1 3 

Dějepis 2    2 

Zeměpis 2    2 

Matematika 3 4 3  10 

Fyzika 2    2 

Informační technologie 2 2   4 

Tělesná výchova 2 2 2 2 8 

Biologie a ekologie 3 4   7 

Chemie 3 3   6 

Základy mechanizace 2 2   4 

Pěstování rostlin*  2 3 3 8 

Chov zvířat *  2 3 4 9 

Ekonomika a podnikání *   4 4 8 

Motorová vozidla  2 2  4 

Praxe*2) 1 2 2 1 6 

Rozvoj venkova a agroturistika    2 2 

Celkem základní 28 31 25 24 108 

b) volitelné      

Seminář z matematiky/ Seminář z anglického ja-

zyka/ Seminář z německého jazyka **3)   2 2 4 

Základy účetnictví *   2  2 

Chov koní *   2 3 5 

Jezdectví 4) 3 3 3 3 12 

Teorie jízdy 1 1   2 

Celkem volitelné 4 4 9 8 25 

Celkem povinné vyučovací předměty 32 35 34 32 133 

 

POZNÁMKY K UČEBNÍMU PLÁNU 

1. Žáci si volí podle svého dosavadního vzdělávání mezi anglickým jazykem a německým jazykem 

2. Praxe jsou učební, odborné (blokové, prázdninové a individuální). Učební praxe jsou součástí rozvrhu 

hodin. Odborná bloková praxe je zařazována do výuky dle potřeb a podmínek nutných pro její realizaci. 

Není započítána do vyučovacích týdnů. Odbornou praxi prázdninovou budou žáci vykonávat během škol-

ních prázdnin, celkem 3  týdny za celou dobu vzdělávání. Proto bude výuka ve 2. pololetí končit týden 

před termínem stanoveným platným předpisem o organizaci školního roku na středních školách. V kaž-

dém ročníku žáci vykonávají 2 resp. 1 týden odborné individuální praxe, která probíhá souběžně s výukou 

a nezapočítává se do celkového počtu týdnů ve školním roce. Praxi žáci vykonávají ve smluvních země-

dělských podnicích, na školním statku nebo dle možností i v zahraničí. 

Mimo učební a odbornou praxi žáci vykonávají praktické činnosti i v ostatních všeobecných a odbor-

ných předmětech.   

Bližší rozpis praxí je uveden v učební osnově předmětu praxe. 
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3. Žáci si podle svého zájmu volí přípravu k maturitní zkoušce formou semináře z předpokládané oblasti, 

ze které chtějí maturovat. Ředitel školy může žákovi povolit změnu vybraného maturitního semináře. 

4. Jezdectví je součástí učební praxe. Hodnoceno bude odděleně od zbývající učební praxe. 

5. 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. 

 

*  Předměty profilové části maturitní zkoušky, ke kterým škola žáky připravuje. 

** Předměty volitelné zkoušky společné části maturitní zkoušky, ke kterým škola žáky připravuje. 
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směr ekonomika 

Předmět Počet týdenních vyučovacích hodin 

v ročníku 

Celkem 

hodin 

  1. 2. 3. 4.  

A. Povinné vyučovací předměty      

a)základní      

Český jazyk a literatura 3 2 3 4 12 

Anglický jazyk/ Německý jazyk1) 3 3 2 3 11 

Občanská nauka   1 1 1 3 

Dějepis 2       2 

Zeměpis 2    2 

Matematika 3 4 3  10 

Fyzika 2       2 

Informační technologie 2 2     4 

Tělesná výchova 2 2 2 2 8 

Biologie a ekologie 3 4     7 

Chemie 3 3     6 

Základy mechanizace 2 2     4 

Pěstování rostlin *   2 3 3 8 

Chov zvířat *  2 3 4 9 

Ekonomika a podnikání *     4 4 8 

Motorová vozidla    2 2   4 

Praxe*2) 1 2  2  1 6 

Rozvoj venkova a agroturistika      2 2 

Celkem základní 28 31 25 24 108 

b) volitelné      

Seminář z matematiky/ Seminář z anglického ja-

zyka/ Seminář z německého jazyka **3) 

   2 2 4 

Účetnictví * 2 2 2 2 8 

Právo *   2 1 3 

Marketing a management   2  2 

Finance a daně *    2 2 

Konverzace z anglického jazyka/ Konverzace z 

německého jazyka 4) 

1 1 1 1 4 

Celkem volitelné 3 3 9 8 23 

Celkem povinné vyučovací předměty 31 34 34 32 131 

 

POZNÁMKY K UČEBNÍMU PLÁNU 

1. Žáci si volí podle svého dosavadního vzdělávání mezi anglickým jazykem a německým jazykem 

2. Praxe jsou učební, odborné (blokové, prázdninové a individuální). Učební praxe jsou součástí rozvrhu 

hodin. Odborná bloková praxe je zařazována do výuky dle potřeb a podmínek nutných pro její realizaci. 

Není započítána do vyučovacích týdnů. Odbornou praxi prázdninovou budou žáci vykonávat během škol-

ních prázdnin, celkem 3  týdny za celou dobu vzdělávání. Proto bude výuka ve 2. pololetí končit týden 

před termínem stanoveným platným předpisem o organizaci školního roku na středních školách. V kaž-

dém ročníku žáci vykonávají 2 resp. 1 týden odborné individuální praxe, která probíhá souběžně s výukou 

a nezapočítává se do celkového počtu týdnů ve školním roce. Praxi žáci vykonávají ve smluvních podni-

cích, na školním statku nebo dle možností i v zahraničí. 
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Mimo učební a odbornou praxi žáci vykonávají praktické činnosti i v ostatních všeobecných a odbor-

ných předmětech.  

Bližší rozpis praxí je uveden v učební osnově předmětu praxe. 

3. Žáci si podle svého zájmu volí přípravu k maturitní zkoušce formou semináře z předpokládané oblasti, 

ze které chtějí maturovat. Ředitel školy může žákovi povolit změnu vybraného maturitního semináře. 

4. Žáci si volí konverzaci v základním cizím jazyce - anglický jazyk nebo německý jazyk 

5. 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. 

 

*  Předměty profilové části maturitní zkoušky, ke kterým škola žáky připravuje. 

** Předměty volitelné zkoušky společné části maturitní zkoušky, ke kterým škola žáky připravuje. 

 

Východiskem pro tvorbu učebních plánů ŠVP je RVP oboru Agropodnikání. Minimální počet vyučovacích hodin 

za celou dobu vzdělávání je 128, maximální 140 hodin. Minimální týdenní počet vyučovacích hodin v jednotlivých 

ročnících je 29 maximální 35 hodin. 

PŘEHLED VYUŽITÍ TÝDNŮ VE ŠKOLNÍM ROCE 

Činnost 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 

Vyučování dle učebního plánu 33 34 33 27 

Praxe odborná bloková 2 1 2 1 

Praxe odborná prázdninová 1 1 1  

Maturitní zkouška    6 

Rezerva - návrh využití: 2 2 2 1 

Sportovní výcvikový kurz 1 1   

Ekologický seminář  1   

Odborný kurz   1  

Časová rezerva (exkurze, opakování, 

výchovně vzdělávací akce, apod.) 
1  1 1 

Celkem týdnů 38 38 38 35 

 

Časová rezerva je určena k opakování a procvičování učiva, exkurzím, výchovně vzdělávacím akcím apod. O je-

jich délce, termínu a náplni ve smyslu platných předpisů rozhodne ředitel školy. 
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Učební plán – Veterinářství 

 Název a adresa školy: Střední škola zemědělská a veterinární Lanškroun 

  Lanškroun, Dolní Třešňovec 17, 563 22  

 Název školního vzdělávacího programu: Veterinářství 

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

 Délka a forma vzdělávání: 4 roky, denní studium 

 Platnost vzdělávacího programu: od 1. 9. 2015 

směr všeobecné veterinářství 

Předmět 
Počet týdenních vyučovacích hodin 

v ročníku 

Celkem 

hodin 

  1. 2. 3. 4.  

A.Povinné vyučovací předměty      

a)základní      

Český jazyk a literatura 3 2 3 4 12 

Anglický jazyk/ Německý jazyk1) 3 3 2 3 11 

Občanská nauka   1 1 1 3 

Dějepis 2       2 

Matematika 3 4 3  10 

Fyzika 2       2 

Informační technologie 2 2     4 

Tělesná výchova 2 2 2 2 8 

Biologie a ekologie 3 4     7 

Chemie 3 3     6 

Anatomie a fyziologie zvířat 3 2     5 

Výživa a dietetika zvířat*     2 2 4 

Chov hospodářských zvířat*  2 1 3 6 

Ekonomika a podnikání     2 2 4 

Motorová vozidla     2   2 

Laboratorní technika      1 1 

Mikrobiologie a parazitologie*   2     2 

Reprodukce zvířat*     3 2 5 

Patologie   1     1 

Hygiena a technologie potravin*  1 1 1 1 4 

Chirurgie a ortopedie*     3   3 

Nemoci zvířat*     2 4 6 

Praxe*7) 1 2 2 1 6 

Celkem základní 28 31 29 26 114 

b) volitelné       

Seminář z matematiky/ Seminář z anglického jazyka/ Se-

minář z německého jazyka **2) 
   2 2 4 

Chov a choroby drobných zvířat  2 2  4 

Psychologie/ Seminář z biologie3)    2 2 

Účetnictví/ Seminář z chemie 4)     2 2 

Kynologie a kosmetika zvířat 2    2 

Základy latiny 1    1 

Canisterapie 1    1 

Celkem volitelné 4 2 4 6 16 

Celkem povinné vyučovací předměty 32 33 33 32 130 
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Poznámky 

1. Žáci si volí podle svého dosavadního vzdělávání mezi anglickým a německým jazykem. 

2. Žáci si podle svého zájmu volí přípravu k maturitní zkoušce formou semináře z předpokládané oblasti, ze 

které chtějí maturovat. Ředitel školy může žákovi povolit změnu vybraného semináře. 

3. Žáci si podle svého zájmu volí mezi předměty psychologie, seminář z biologie. O minimálním počtu žáků 

v předmětu rozhoduje ředitel školy podle hlediska hospodárnosti a podle možností školy. 

 

4. Žáci si podle svého zájmu volí mezi předměty účetnictví, seminář z chemie. O minimálním počtu žáků 

v předmětu rozhoduje ředitel školy podle hlediska hospodárnosti a podle možností školy. 

5. 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. 

6. Praxe jsou učební (rozvrhové), odborné (blokové, prázdninové a individuální). Učební praxe jsou součástí 

rozvrhu hodin. Odborná bloková praxe je zařazována do výuky dle potřeb a podmínek nutných pro její 

realizaci. Není započítána do vyučovacích týdnů. Odbornou prázdninovou praxi budou žáci vykonávat bě-

hem školních prázdnin, celkem 3 týdny za celou dobu vzdělávání. Proto bude výuka ve druhém pololetí 

končit týden před termínem stanoveným platným předpisem o organizaci školního roku na středních ško-

lách. 

V každém ročníku žáci vykonávají 1 resp. 2 týdny odborné individuální praxe, která probíhá souběžně 

s výukou a nezapočítává se do celkového počtu týdnů ve školním roce. 

Tyto praxe žáci absolvují ve smluvních podnicích, na školním statku nebo dle možností i v zahraničí. 

Bližší rozpis praxí je uveden v učební osnově předmětu praxe. 

Mimo odbornou praxi žáci vykonávají praktické činnosti i v ostatních všeobecných i odborných předmě-

tech. 

 

*  Předměty profilové části maturitní zkoušky, ke kterým škola žáky připravuje. 

** Předměty volitelné zkoušky společné části maturitní zkoušky, ke kterým škola žáky připravuje. 
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směr chov koní 

Předmět 
Počet týdenních vyučovacích hodin 

v ročníku 

Celkem 

hodin 

  1. 2. 3. 4.  

A. Povinné vyučovací předměty      

a)základní      

Český jazyk a literatura 3 2 3 4 12 

Anglický jazyk/ Německý jazyk1) 3 3 2 3 11 

Občanská nauka   1 1 1 3 

Dějepis 2       2 

Matematika 3 4 3  10 

Fyzika 2       2 

Informační technologie 2 2     4 

Tělesná výchova 2 2 2 2 8 

Biologie a ekologie 3 4     7 

Chemie 3 3     6 

Anatomie a fyziologie zvířat 3 2     5 

Výživa a dietetika zvířat*     2 2 4 

Chov hospodářských zvířat*  2 1 3 6 

Ekonomika a podnikání     2 2 4 

Motorová vozidla     2   2 

Laboratorní technika      1 1 

Mikrobiologie a parazitologie*   2     2 

Reprodukce zvířat*     3 2 5 

Patologie   1     1 

Hygiena a technologie potravin*  1 1 1 1 4 

Chirurgie a ortopedie*     3   3 

Nemoci zvířat*     2 4 6 

Praxe*5) 1 2 2 1 6 

Celkem základní 28 31 29 26 114 

b) volitelné       

Seminář z matematiky/ Seminář z anglického jazyka/ Se-

minář z německého jazyka **2) 
   2 2 4 

Chov koní/ Účetnictví/ Seminář z chemie/ Seminář z bio-

logie 3) 
   2 2 

Jezdectví 4) 3 3 3  9 

Základy latiny 1    1 

Teorie jízdy 1    1 

Celkem volitelné 5 3 5 4 17 

Celkem povinné vyučovací předměty 33 34 34 30 131 
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Poznámky 
1. Žáci si volí podle svého dosavadního vzdělávání mezi anglickým a německým jazykem 

2. Žáci si podle svého zájmu volí přípravu k maturitní zkoušce formou semináře z předpokládané oblasti, ze 

které chtějí maturovat. Ředitel školy může žákovi povolit změnu vybraného semináře. 

3. Žáci si podle svého zájmu volí mezi předměty chov koní, účetnictví, seminář z chemie, seminář z biologie. 

O minimálním počtu žáků v předmětu rozhoduje ředitel školy podle hlediska hospodárnosti a podle mož-

ností školy. 

4. Jezdectví je součástí učební praxe. Hodnoceno bude odděleně od zbývající učební praxe. 

5. Praxe jsou učební (rozvrhové), odborné (blokové, prázdninové a individuální). Učební praxe jsou součástí 

rozvrhu hodin. Odborná bloková praxe je zařazována do výuky dle potřeb a podmínek nutných pro její 

realizaci. Není započítána do vyučovacích týdnů. Odbornou prázdninovou praxi budou žáci vykonávat bě-

hem školních prázdnin, celkem 3 týdny za celou dobu vzdělávání. Proto bude výuka ve druhém pololetí 

končit týden před termínem stanoveným platným předpisem o organizaci školního roku na středních ško-

lách. 

6. V každém ročníku žáci vykonávají 1 resp. 2 týdny odborné individuální praxe, která probíhá souběžně 

s výukou a nezapočítává se celkového počtu týdnů ve školním roce. 

7. Tyto praxe žáci absolvují ve smluvních podnicích, na školním statku nebo dle možností i v zahraničí. 

8. Bližší rozpis praxí je uveden v učební osnově předmětu praxe. 

9. Mimo odbornou praxi žáci vykonávají praktické činnosti i v ostatních všeobecných i odborných předmě-

tech. 

10. 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. 

* Předměty profilové části maturitní zkoušky, ke kterým škola žáky připravuje. 

** Předměty volitelné zkoušky společné části maturitní zkoušky, ke kterým škola žáky připravuje. 

Východiskem pro tvorbu učebních plánů ŠVP je RVP oboru Veterinářství. Minimální počet vyučovacích hodin za 

celou dobu vzdělávání je 128, maximální 140 hodin. Minimální týdenní počet vyučovacích hodin v jednotlivých 

ročnících je 29, maximální 35 hodin.   

PŘEHLED VYUŽITÍ TÝDNŮ VE  ŠKOLNÍM ROCE 

Činnost 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 

Vyučování dle učebního plánu 33 34 33 27 

Praxe odborná bloková 2 1 1 1 

Praxe odborná prázdninová 1 1 1  

Maturitní zkouška    6 

Rezerva (návrh využití) 2 2 3 1 

Sportovní výcvikový kurz – zimní a letní 1 1   

Ekologický seminář  1   

Odborný kurz   1  

Exkurze, opakování, výchovně vzdělá-

vací akce, apod. 
1  2 1 

Celkem týdnů 38 38 38 35 

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.
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Foto učitelů  

 

 
 

1. řada zleva 

Mgr. Pavel Studený, Mgr. Daniela Pravdová, Ing. Miluše Klížová, Ing. David Hruška, Ing. Rudolf Rabas, Bc. Boh-

dan Melnyk, Jaromír Kubeš 

2. řada zleva 

Ing. Darie Kotyzová, MVDr. Iva Podhorná, MVDr. Dominika Švehlová, Ing. Jitka Motlová, Ing. Irena Ehlová, Ing. 

Hana Stehlíková, Mgr. Lenka Chrobáková 

3. řada zleva 

Mgr. Lenka Tejklová, Ing. Věra Zemanová, Mgr. Martina Tomková, Mgr. Emil Fogl, Mgr. Tereza Krištofová, Mgr. 

Martina Dolečková, Mgr. Radmila Janoušková, Mgr. Vladimíra Zapletalová, Zdeněk Paďour, Ing. Josef Coufal 
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Pedagogický sbor 

Jméno Aprobace 

Ing. David Hruška ředitel školy, chov zvířat 

Ing. Josef Coufal chov zvířat, praxe 

Mgr. Martina Dolečková český jazyk, psychologie, anglický jazyk 

Mgr. Emil Fogl matematika, informační technologie 

Mgr. Lenka Chrobáková tělesná výchova 

Mgr. Radmila Janoušková anglický jazyk 

Bc. Renata Kalousová rodičovská dovolená  

Ing. Darie Kotyzová chov koní, chov hospodářských zvířat, praxe,  veterinářství, teorie jízdy 

Ing. Miluše Klížová vedoucí učitelka praxe, praxe 

Mgr. Tereza Krištofová chemie, tělesná výchova 

Mgr. Vladimíra Zatloukalová anglický jazyk 

MVDr. Iva Podhorná mikrobiologie, praxe 

Mgr. Daniela Pravdová zástupkyně ředitele, matematika 

Ing. Rudolf Rabas praxe, chov zvířat, výchovný poradce 

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

Mgr. Pavel Studený český jazyk, občanská nauka 

Mgr. František Teichmann biologie, pěstování rostlin 

Mgr. Lenka Tejklová Mgr. Lenka Tejklová matematika, informační technologie 

Mgr. Martina Tomková anglický jazyk, německý jazyk, zeměpis 

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

Ing. Věra Zemanová ekonomie, statistika, finance a úvěr, dějepis 

Ing. Petra Zíková anglický jazyk, informační technologie, práce  

 s počítačem 

Zdeněk Paďour autoškola, motorová vozidla 

MVDr. Hana Honsová praxe, anatomie a fyziologie zvířat, kynologie 

Ing. Irena Ehlová pěstování rostlin 

MVDr. Dominika Švehlová anatomie, laboratorní technika, praxe 

Bc. Michaela Špičáková jezdectví 

Ing. Vlastimil Šimko fyzika, základy mechanizace, stroje a zařízení, praxe 

Mgr. Radovan Foldyna anglický jazyk 

Jaromír Kubeš autoškola 

Ing. Jitka Motlová chemie, tělesná výchova 

 

Externisté 

MVDr. Miroslav Šilar myslivost 

Ladislav Syrový vozatajství 

Mgr. Jiří Novotný tělesná výchova 

Ing. Jan Račanský autoškola, praxe 

Mgr. Veronika Krislová latina 

Mgr. Kamila Barlow psycholog, zdravověda 

Ing. Milena Velecká praxe (do 28. 2. 2017) 

Renata Fabiánková praxe (od 1. 3. 2017) 

Jaroslav Marvan vozatajství 
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Provozní pracovníci 

Jitka Faltejsková školnice 

Eva Hrdinová uklízečka 

Ivan Maco údržbář  

Blažena Punčochářová uklízečka DM 

Lada Macháčková uklízečka 

Renata Malá vrátná DM 

Iveta Jašniaková uklízečka 

Hana Marková vrátná DM 

Eva Divíšková uklízečka 

Dana Celá uklízečka (do 21. 3. 2017) 

Jana Nečesánková uklízečka (od 1. 4. 2017) 

 

Domov mládeže 

Bc. Bohdan Melnyk vedoucí vychovatel 

Kateřina Šimková vychovatelka (30. 11. 2016) 

Ivana Pekařová vychovatelka 

Miluše Vaníčková vychovatelka 

Marie Martínková vychovatelka 

Blanka Maixnerová vychovatelka 

Eva Řeháková vychovatelka (od 1. 12. 2016) 

 

Technicko hospodářští pracovníci 

Karel Tribula ekonom  

Eva Felcmanová účetní  

Jana Šenkýřová administrativní pracovnice, mzdová účetní 

 

Pracovníci školní jídelny 

Dana Mačátová vedoucí školní jídelny 

Lubomír Horský vedoucí kuchař 

Jitka Šilarová pomocná síla v kuchyni 

Zuzana Ptáčková pomocná síla v kuchyni  

Marta Muníková, DiS kuchařka 

Pavla Zachařová kuchařka (do 31. 3. 2017) 

Hana Lukešová kuchařka (od 9. 1. 2017) 

Instruktoři, ošetřovatelé 

Michal Votava ošetřovatel koní 

Daniela Maňhalová ošetřovatelka koní 

Školní statek 

Radek Klíž vedoucí 

Ivana Šrůtková účetní 

Milan Dušek traktorista 

Jan Beneš traktorista 

Luboš Kovář ošetřovatel hospodářských zvířat 

Tereza Sluková ošetřovatelka  

Alexandra Duspivová ošetřovatelka hospodářských zvířat (do 31. 12. 2016) 

Kamila Divíšková ošetřovatelka hospodářských zvířat (od 16. 11. 2016 do 28. 1. 2017) 
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Stanislava Klížová ošetřovatelka 

Karel Lešikar traktorista (od 16. 2. 2017) 

Tomáš Strohner traktorista (od 1. 4. 2017) 

 

 

Zaměstnanci školy podle věku 

 

věk  muži  ženy  celkem  %  

do 20 let  
 

- - 0 

21 - 30 let  1 4 5 7,25 

31 - 40 let  6 9 15 21,74 

41 - 50 let  5 14 19 27,53 

51 - 60 let  7 18 25 36,23 

61 a více let  3 2 5 7,25 

celkem  22 47 69 100,00  

%  31,88 68,12 100,00  x  
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V. PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ,  

VÝSLEDKY VZDĚLÁVÁNÍ 
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Výsledky přijímacího řízení 

Ve školním roce 2016/2017 se přihlásilo do příjímacího řízení 1. ročníků 140 uchazečů denního studia. Žáci vy-

konávali přijímací zkoušky zahrnující dílčí zkoušky z Matematiky a Českého jazyka (PŘ CERMAT). Bylo přijato 

106 žáků.  Počet odevzdaných zápisových lístků bylo 85. 

Obor Přihlášeno Přijato 

Agropodnikání 46 46 

Veterinářství 94 60 

Celkem 140 106 

Ing. David Hruška, ředitel školy 

Analýza výchovně vzdělávací činnosti 

V minulém školním roce se na SZeŠ vyučovalo v 12 třídách denního studia. Celkem na naší škole studovalo 297 

žáků. Větší část žáků bydlela na domově mládeže (176 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 absol-

ventů. Výuku zajišťovalo 37 fyzických (30 přepočtených) stálých z toho 6 (1,3 přepočteného) externí učitelé.  

Úspěšná byla také zahraniční spolupráce a zapojení školy do evropských projektů. Odborní učitelé spolupracovali 

s pracovníky školního statku na řešení provozních úkolů. Podmínky pro výuku, zejména v chovu skotu, malých 

přežvýkavců, králíků a drůbeže, 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, ja-

zykové, matematické i sportovní, účasti na výstavách hospodářských zvířat). Děkuji touto cestou všem pedago-

gům, vychovatelům i ostatním zaměstnancům školy, kteří se nad rámec svých pracovních povinností účastnili 

těchto, nejen časově náročných, aktivit.  

Ing. David Hruška, ředitel školy 
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Výsledky klasifikace 

 

 

1. pololetí 

Třída 
Počet 

žáků 

Hodnocení Chování 
Průměrný 

prospěch 
Vyzna- 

menání 
Prospěl Neprospěl Neklasifikován Sníž.známka 

1.A 33 0 19 14 - - 2,900 

1.B 33 1 27 5 - - 2,503 

1.C 32 0 26 6 - - 2,488 

1.ročník 98 1 72 25 0 0 2,618 

2.A 23 0 15 6 2 - 2,515 

2.B 21 0 17 4 - 2 2,576 

2.C 18 2 16 - - - 2,019 

2.ročník 62 2 48 10 2 2 2,386 

3.A 27 2 21 4 - 2 2,338 

3.B 23 0 17 6 - - 2,772 

3.C 21 1 12 8 - - 2,766 

3.ročník 71 3 50 18 0 2 2,597 

4.A 16 0 10 6 - - 2,780 

4.B 22 3 16 3 - 1 2,319 

4.C 24 1 14 9 - - 2,631 

4.ročník 62 4 40 18 0 1 2,547 

Celkem 293 10 210 71 2 5 2,549 

 

2. pololetí 

Třída 
Počet 

žáků 

Hodnocení Chování 
Průměrný 

prospěch 
Vyzna- 

menání 
Prospěl Neprospěl Neklasifikován Sníž.známka 

1.A 34 1 29 4 - - 2,781 

1.B 33 1 30 2 - 1 2,571 

1.C 31 1 30 - - - 2,509 

1.ročník 98 3 89 6 0 1 2,616 

2.A 22 0 19 3 - 2 2,474 

2.B 21 1 18 2 - - 2,667 

2.C 19 1 17 1 - - 1,993 

2.ročník 62 2 54 5 0 2 2,390 

3.A 27 3 23 1 - - 2,363 

3.B 23 0 22 1 - - 2,742 

3.C 21 1 20 - - 1 2,466 

3.ročník 71 4 65 2 0 1 2,521 

4.A 16 0 16 - - - 2,568 

4.B 22 2 19 1 - - 2,410 

4.C 24 1 22 1 - - 2,536 

4.ročník 62 3 57 2 0 0 2,496 

Celkem 293 12 265 16 0 4 2,519 
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Výsledky maturit 

 

Třída 4.A 

 

 

Přehled prospěchu třídy 4. A maturitní zkouška JARO 2017 

 zpracováno dne:  8. 9. 2017 

Třídní učitel:ka Ing. Věra Zemanová Počet žáků celkem 16 K maturitě celkem 11 

 z toho dívek 12 z toho dívek 8 

 chlapců 4 chlapců 3 

 

společná část – státní maturita 

Předmět Počty známek Počet klasif. 

žáků 

Průměr 

 1 2 3 4 5 N   

Anglický jazyk povinná - 2 3 3 1 - 9 3,333 

Český jazyk a literatura povinná - 3 6 - 2 - 11 3,091 

Matematika povinná - - - 1 1 - 2 4,500 

 

profilová část 

Předmět Počty známek Počet klasif. 

žáků 

Průměr 

 1 2 3 4 5 N   

Ekonomika ú. z. povinná 1 1 4 4 1 - 11 3,273 

Praktická zkouška z odborných předmětů p. z. povinná 2 6 1 2 - - 11 2,273 

Zemědělské předměty ú. z. povinná 2 3 1 3 2 - 11 3,000 

Chov koní ú. z. nepovinná 1 1 - - - - 2 1,500 

 

ú. z. …ústní zkouška 

p. z. …praktická zkouška 

 

Celkový průměrný prospěch 3,036 Státní část   Profilová část   

Stupeň hodnocení prospěchu prospěl s vyznamenáním 0 

3,318 2,848 
prospěl 6 

neprospěl 5 

nehodnocen 0 

 

 

Poznámka: 

V tabulkách nejsou zahrnuty výsledky podzimních opravných maturitních zkoušek. 
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Třída 4.B 

 

 

Přehled prospěchu třídy 4. B maturitní zkouška JARO 2017 

 zpracováno dne:  8. 9. 2017 

Třídní učitel Mgr. Pavel Studený Počet žáků celkem 21 K maturitě celkem 20 

 z toho dívek 19 z toho dívek 18 

 chlapců 2 chlapců 2 

 

společná část – státní maturita 

Předmět Počty známek Počet klasif. 

žáků 

Průměr 

 1 2 3 4 5 N   

Anglický jazyk povinná 2 3 2 5 3 - 15 3,267 

Český jazyk a literatura povinná - 6 7 - 7 - 20 3,400 

Matematika povinná - - 1 3 1 - 5 4,000 

 

profilová část 

Předmět Počty známek Počet klasif. 

žáků 

Průměr 

 1 2 3 4 5 N   

Praktická zkouška z odborných předmětů p. z. povinná 10 1 5 4 - - 20 2,150 

Veterinární předměty ú. z. povinná 8 3 4 4 1 - 20 2,350 

Zemědělské předměty ú. z. povinná 12 3 2 2 1 - 20 1,850 

 

ú. z. …ústní zkouška 

p. z. …praktická zkouška 

 

Celkový průměrný prospěch 2,640 Státní část   Profilová část   

Stupeň hodnocení prospěchu prospěl s vyznamenáním 3 

3,425 2,117 
prospěl 8 

neprospěl 9 

nehodnocen 0 

 

 

Poznámka: 

V tabulkách nejsou zahrnuty výsledky podzimních opravných maturitních zkoušek. 
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Třída 4.C 

 

 

Přehled prospěchu třídy 4. C maturitní zkouška JARO 2017 

 zpracováno dne:  8. 9. 2017 

Třídní učitel Ing. Petra Zíková Počet žáků celkem 23 K maturitě celkem 20 

 z toho dívek 21 z toho dívek 18 

 chlapců 2 chlapců 2 

 

společná část – státní maturita 

Předmět Počty známek Počet klasif. 

žáků 

Průměr 

 1 2 3 4 5 N   

Anglický jazyk povinná 3 6 3 3 - - 15 2,400 

Český jazyk a literatura povinná 1 4 10 3 2 - 20 3,050 

Matematika povinná - - - 1 4 - 5 4,800 

 

profilová část 

Předmět Počty známek Počet klasif. 

žáků 

Průměr 

 1 2 3 4 5 N   

Praktická zkouška z odborných předmětů p. z. povinná 4 5 5 5 1 - 20 2,700 

Veterinární předměty ú. z. povinná 4 2 6 6 2 - 20 3,000 

Zemědělské předměty ú. z. povinná 3 6 6 - 5 - 20 2,900 

 

ú. z. …ústní zkouška 

p. z. …praktická zkouška 

 

Celkový průměrný prospěch 2,930 Státní část   Profilová část   

Stupeň hodnocení prospěchu prospěl s vyznamenáním 2 

3,025 2,867 
prospěl 9 

neprospěl 9 

nehodnocen 0 

 

 

Poznámka: 

V tabulkách nejsou zahrnuty výsledky podzimních opravných maturitních zkoušek. 
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VI. PREVENCE SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ 
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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 dal-

šími faktory, které mají vliv na případný rozvoj sociálně-patologických jevů. Některé věci můžeme z pozice školy 

ovlivnit, jiné jsou naopak z našeho pohledu jen těžko řešitelné (např. neúplné rodiny, nízký sociální status) 

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

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

či ne zcela funkčních rodin kompenzují zájmem o koně a zvířata 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 souvis-

losti 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. I 

v letošním roce proběhla přednáška Policie ČR o bezpečnosti v silničním provozu, šikaně a kyberšikaně. Také se 

snažíme žákům ukázat rizika spojená s distribucí a konzumací návykových a omamných látek. Velký ohlas jsme 

zaznamenali po zhlédnutí divadelního představení Memento v podání herců z Poličky. Letos si tito ochotníci při-

pravili i nový program Do pekla, který mapuje okolnosti, za kterých se člověk může nakazit virem HIV. Na pří-

kladech příběhů ze života jsme mohli zhlédnout, jak se nemoc vyvíjí a jaké má důsledky. Myslím, že v této době, 

kdy se žáci mnohdy chovají nezodpovědně, sehrálo toto představení nezastupitelnou roli. V rámci hodin občanské 

nauky či v hodinách psychologie viděli studenti řadu zajímavých videopořadů o nebezpečí sekt, rasismu, o zdra-

vém životním stylu, drogách, kyberšikaně, poruchách příjmu potravy a dalších zajímavých tématech.  

Velký přínosem v tomto školním roce byla spolupráce s psycholožkou, paní magistrou Kamilou Barlow. Jednou 

měsíčně s ní měli studenti možnost konzultovat své problémy, a to přímo ve škole. Některým z nich stačila jedno-

rázová konzultace, s jinými pracovala systematicky a v několika případech dokonce zprostředkovala i specializo-

vanou 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 stu-

denti 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. 



Výroční zpráva za školní rok 2016/2017 

45 

Pro první ročníky také pravidelně pořádáme interaktivní programy (tzv. adaptační kurzy) 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. 

Pokud se v třídních kolektivech (zejména v prvních ročnících) vyskytly vztahové problémy, řešili jsme je aktuálně 

formou kruhových sezení. 

Abychom předcházeli sociálně-patologickým jevům, je potřeba ukázat studentům vedle možných rizik také mož-

nosti 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, spor-

tovní, horolezecký, environmentální a další aktivity. Celkem se v letošním roce mohli žáci zapojit do 16 různých 

kroužků. Přesto existují i v tomto směru rezervy a je do budoucna nutné připravit další možnosti. 

Závěrem lze říci, že situace v oblasti sociálně-patologických jevů na Střední škole zemědělské a veterinární Lan-

škroun je stabilizovaná a nevybočuje z řady jiných škol podobného zaměření. 

Mgr. Martina Dolečková 
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VII. DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ  

PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ 
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číslo Příjmení Jméno 

d
at

u
m

 v
zd

ěl
áv

ac
í a

kc
e 

ro
zs

ah
 (

h
o

d
in

y,
 d

n
y)

 

název místo konání 

1 DOLEČKOVÁ MARTINA 21. – 25. 8. 2017 40 hodin Jazykový kurz  ANJ pro učitele Praha 

2 TEICHMANN FRANTIŠEK 2h/týden  2016/2017 80 hodin Anglický jazyk Lanškroun 

3 TEICHMANN FRANTIŠEK 31. 10. – 5. 11. 2016 40 hodin Stínování – výuka CLIL (biologie) Eindhoven 

4 HONSOVÁ HANA 2h/týden  2016/2017 80 hodin Anglický jazyk Lanškroun 

5 HONSOVÁ HANA  8 hodin Anesteziologie pro vet, sestry Pardubice 

6 HONSOVÁ HANA 9. – 11. 12. 2016 3 dny Dornova metoda – kurz Lanškroun 

7 HONSOVÁ HANA 17. 2. 2017 8 hodin Parazitologie malých zvířat Lanškroun 

8 ŠVEHLOVÁ DOMINIKA 17. 2. 2017 8 hodin Parazitologie malých zvířat Lanškroun 

9 ŠVEHLOVÁ DOMINIKA 9. – 11. 12. 2016 3 dny Dornova metoda – kurz Lanškroun 

10 ŠVEHLOVÁ DOMINIKA  2 dny Zdravotní problematika hřbetu koní Heřmanův Městec 

11 ŠVEHLOVÁ DOMINIKA 26. 5. 2017 8 hodin Kopyta koní + entomologie seminář Lanškroun 

12 KRIŠTOFOVÁ TEREZA 9. 11. 2017 3 dny Dornova metoda – kurz Lanškroun 

13 TOMKOVÁ MARTINA 30. 8. 2017 1 den 
Anglická konference Oxford Uni-
versitt Press Brno 

14 FOGL EMIL 23. 3. 2017 1 den 
Seminář pro předsedy zkušebních 
maturitních komisí Pardubice 

15 FOGL EMIL 14. - 25. 8. 2017 12 dní Škola učitelů informatiky MFF UK Lipnice nad Sázavou 

16 KLÍŽOVÁ MILUŠE 19. -25. 2. 2017  5 dní Clil Methodology in Practise Bournemounth (VB) 

17 KOTYZOVÁ DARIE 9. 4. 2017 1 den 
Doškolení rozhodčích skoky, spře-
žení Mnětice Pardubice 

18 KOTYZOVÁ DARIE 8. 6. 2017 1 den Doškolení stavitele parkurů Suchá u Litomyšle 

19 KOTYZOVÁ DARIE 22. – 25. 5. 2017 5 dní 
Odborná způsobilost k navrhování 
pokusů a projektů pokusů Praha 

20 KRIŠTOFOVÁ TEREZA 18. 3. 2017 8 hodin  Praha 

21 HONSOVÁ HANA  8 hodin Mastitidy - seminář  

22 JANOUŠKOVÁ RADMILA 22. 4. – 1. 5. 2017 10 dní Seminář – finské školství Finsko 

23 PRAVDOVÁ DANIELA 23. – 29. 10. 2016 1 týden 
Vzdělávací seminář strukturované 
studijní návštěvy škol ve Španělsku Malaga 

24 PRAVDOVÁ DANIELA 13. 6. 2017 5 hodin 

Seminář k novele zákona č. 
563/2004 Sb., o pedagogických pra-
covnících KÚ Pardubice 

25 PRAVDOVÁ DANIELA 10. 11. 2016 3 hodiny 
Konzultační semináře pro ma-
nagement škol NIDV Pardubice 
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Konference Počítač ve škole  

V letošním roce se konal již 14. ročník konference Počítač ve škole tradičně na gymnáziu v Novém Městě na 

Moravě ve dnech 11. dubna – 13. dubna 2017  

Převážná část konference byla věnována přednáškám a workshopům, v nichž bylo možné seznámit se s novinkami 

a trendy ve využívání digitálních technologií ve výuce. Čekaly nás přednášky, praktické workshopy i prezentace 

firem. Do programu se zapojili také zástupci výrobců softwaru a počítačové techniky. 

Konference Počítač ve škole je akreditována MŠMT v systému DVPP jako studium k prohlubování odborné kva-

lifikace v délce 25 hodin, číslo akreditace 36534/2015-1-865. 

Konference Počítač ve škole je určena? 

 Ředitelům škol, ICT koordinátorům a metodikům 

 Učitelům matematiky, jazyků, přírodovědných i humanitních předmětů 

 Učitelům informatiky 

 Firmám působícím v sektoru školství 

 Neziskovým organizacím působícím v sektoru školství 

První den konference byl věnován společným přednáškám (zástupce MŠMT Mgr. Jaroslav Fidrmuc, zástupce 

náměstka pro vzdělávání, který se na MŠMT věnuje Strategii digitálního vzdělávání, zástupců vysokých škol, 

zástupců sponzorských firem Microsoft, Epson, K-net, …) Převážná část konferenčního času během druhého a tře-

tího dne konference je věnována přednáškám a workshopům, v nichž kolegové z řad učitelů základních, střed-

ních i vysokých škol seznamují účastníky s různými možnostmi využívání digitálních technologií ve výuce ve 

všech vzdělávacích oblastech RVP. Letošní ročník obsahoval i diskusi k plánované revizi RVP. Vystoupili také 

zástupci výrobců softwaru a počítačové techniky. 

Každý ročník konference Počítač ve škole je spojen s hlavními tématy, pro letošní rok se jednalo o následující 

čtyři témata: 

 Digitální gramotnost a informatické myšlení 

o Koncepce – jak podpořit digitální gramotnost a informatické myšlení žáků? 

o Profil Učitel21 – co přinese Standard digitálních kompetencí učitele? 

o Inkluze – pomáhá ICT žákům se speciálními vzdělávacími potřebami? 

o Projekty – podpoří výzvy OP VVV digitální vzdělávání? 

 Výukové hry, virtuální a rozšířená realita 

o Vybavení – mobil, tablet nebo desktop do virtuálního světa? 

o Aplikace – jaké výukové aplikace využívají rozšířenou a virtuální realitu? 

o Kreativita – jak na 3D modelování a tvorbu vlastní hry? 

o Simulace – jak postavit město, založit firmu, stát se politikem? 

 Laboratorní cvičení s podporou ICT 

o Elektronika – už jste stavěli a programovali Arduino? 

o Robotika – chcete rozpohybovat vlastního robota? 

o Laboratorní sady – jak realizovat experimenty v biologii, chemii a fyzice? 

o BYOD – jak využít žákovská zařízení při experimentování? 

 Výuka humanitních předmětů s podporou ICT 

o Čeština – jaké aplikace na výuku gramatiky, literatury a rétoriky? 

o Společnost – psychologie, sociologie, právo a ekonomie s podporou ICT? 

o Dějiny – výuka historie s knihou, interaktivní tabulí nebo tabletem? 

o Umění – jak podpoří ICT výuku hudební a výtvarné výchovy? 

 

S využitím materiálu organizátorů konference Počítač ve škole 

Mgr. Emil Fogl 
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Škola učitelů informatiky  

Škola učitelů informatiky je intenzívní dvoutýdenní školení pro učitele informatiky. V letošním roce proběhl již 

dvacátý pátý běh této školy tradičně v Lipnici nad Sázavou, a to v termínu od 14. 8. do 25. 8. 2017, tedy v rozsahu 

12 dnů (83 hodin). 

Škola získala akreditaci MŠMT v rámci Dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků – DVPP – pod čísly 

MSMT-36098/2015-1-967 (2016–2018) a MSMT-12357/2017-1-750 (16.6.2017–19.6.2020). 

Cílem Školy je doplnit učitelům vysokoškolské studium informatiky a především seznámit je s novými partiemi 

tohoto rychle se rozvíjejícího oboru. 

Na rozdíl od jiných školení nevychází náplň Školy jen z toho, co by měli umět žáci, ale nabízí učitelům celkový 

přehled o oboru a tendencích jeho vývoje i praktické zkušenosti ze samostatné práce. To vše umožní učiteli získat 

sebejistotu, nadhled a vlastní názor na vyučovaný obor, což je často pro kvalitní výuku daleko důležitější než 

detailní znalosti technického rázu. 

Forma intenzivního internátního kursu se ukázala jako velmi účinná, protože umožňuje dokonalé soustředění 

účastníků i lektorů. Účastníci tak mohou získat daleko větší hloubku znalostí a lepší pracovní návyky, než jaké 

mohou poskytnout krátkodobá školení. Nezanedbatelným přínosem pro účastníky je i navázání osobních kontaktů 

s kolegy z celé republiky a s odborníky v oboru. 

Přednášky, semináře i praktická cvičení na Škole vedou zkušení pracovníci Matematicko-fyzikální fakulty a od-

borníci z praxe. Účastníci kursu dostanou učební materiály (včetně použitých příkladů), které jsou připravené spe-

ciálně pro tento kurs. Na Škole jsou instalovány tři počítačové učebny, které slouží jak pro praktická cvičení, tak 

pro samostatnou práci účastníků kursu. Kromě toho je po celou dobu kursu účastníkům k dispozici rozsáhlá kni-

hovna příruček a manuálů. U účastníků se předpokládá především zájem o obor, chuť učit se a intenzivně pracovat. 

Zlepšení situace v zabezpečení škol výpočetní technikou a  programy jen podtrhlo důležitost kvalitní přípravy 

učitelů i jejich systematického dalšího vzdělávání. O úrovni vyučování na škole rozhoduje v konečné instanci vždy 

učitel. I když se nabízí mnoho různých „počítačových školení“, mnohá nejsou svým zaměřením pro učitele infor-

matiky příliš vhodná, protože na nich získávají účastníci odpověď pouze na otázku JAK dosáhnout toho či onoho 

efektu v konkrétním programu. Učitel, jehož odborná autorita se zakládá jen na takových vědomostech a nedokáže 

se v oboru orientovat, nemá dříve či později svým žákům co předat a může se obávat studentů, pro něž je infor-

matika koníčkem. 

Znalost základů oboru dává odpověď na otázky PROČ se to či ono dělá tak, a ne jinak, případně jak jinak by se 

stejná úloha dala také řešit, v čem by jiný přístup byl přínosem a v čem by byl horší. Umožňuje učiteli získat 

nadhled i vlastní názor na vyučovaný obor. To je pro kvalitní výuku daleko důležitější než detailní znalosti tech-

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

se musí získat vlastní aktivní prací. Internátní forma školení a izolace účastníků i lektorů od každodenních pro-

blémů umožní účastníkům školy získat v relativně krátké době solidní znalosti oboru. Stejných výsledků nelze 

dosáhnout sérií několika samostatných krátkých školení. Proto lze považovat internátní formu v izolovaném pro-

středí za nenahraditelnou. 

Během let se ustálily následující formy výuky: 

 Přednáška – zpravidla společná pro všechny účastníky (jeden počítač s datovým projektorem, tabule) 

 Cvičení u počítačů – u každého počítače jeden účastník, datový projektor. Kromě lektora, který výuku 

vede, je k dispozici i další lektor (někdy více), který pomáhá těm, kdo se při práci s počítačem „ztratili“ 

 Řešitelský blok – je obdoba cvičení, ve kterém účastníci mají připraveno několik úloh rostoucí úrovně, 

a každý postupuje svým tempem. Účastníci mají k dispozici více lektorů „na pomoc“. 

Kromě těchto „povinných“ forem společných pro všechny, probíhají i další formy výuky. Jejich obsah i rozsah se 

liší v jednotlivých skupinách podle zájmů a odborné úrovně účastníků. 

 Dýchání – organizovaná výuka pro menší skupinky zájemců v době volna. Je typicky určena pro ty, kdo 

potřebují dohnat některé aspekty konkrétního tématu 

 Večerní nepovinné přednášky a besedy – obvykle spíše populární témata 
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 Samostatná práce – počítačové laboratoře jsou v provozu po celou dobu konání Školy, velmi často bývá 

laboratoř obsazena ještě ve dvě hodiny v noci 

 Práce na individuálních projektech, které účastníci na konci Školy předvádějí kolegům. Při práci na 

projektech mohou účastníci kdykoliv konzultovat s lektory. 

 Individuální konzultace – nemusí se týkat jen látky probírané na Škole, ale lektoři jsou schopni pomoci 

účastníkům Školy se širokou škálou problémů od teoretických přes praktické až k metodickým 

 Rozšiřující přednášky – probíhají především v druhém týdnu (někdy i paralelně s „povinnou“ výukou). 

Slouží k tomu, aby si menší skupina (pokročilých) účastníků doplnila specializované znalosti, o které 

mají zájem 

Na přednáškách získávají účastníci orientační přehled o vybraných metodách a základních výsledcích teoretických 

disciplín informatiky (metody návrhu efektivních algoritmů, programovací techniky a jazyky, neprocedurální pro-

gramování, robotika, počítačová grafika, databáze, atd.). 

Při praktické výuce si účastníci kursu osvojí základy programování, tvorby webu i práci s konkrétními softwaro-

vými produkty. Veškerý software je k dispozici i pro samostatnou práci. 

Pozornost je věnována také práci s počítačovou sítí, včetně praktických vědomostí a zkušeností, potřebných ke 

spravování sítě ve škole. 

Hlavními oblastmi, které Škola pokrývá, jsou 

 Programování – v posledních letech jsme používali jazyk C# (pro osvojení objektové technologie), Pyt-

hon (pro rychlý návrh programů), PHP (programování webových aplikací), VBA (programování pro MS 

Office), různé jazyky specializované pro výuku programování (např. Scratch, MIT App Inventor). Vždy 

jde o řešení konkrétních problémů a osvojení si základních programátorských dovedností, ne o speciální 

detaily jednotlivých jazyků.  

 Web – vytváření webových stránek, HTML, CSS, HTML 5, PHP, MySQL, JavaScript 

 Databáze – návrh databází a práce s nimi, SQL, práce s konkrétními databázovými systémy 

 Grafické programy – např. GIMP, Blender, Inkscape  

 Výukový software – Geogebra, Scratch, Logo, MIT App Inventor, Lego roboti (návrh, sestavování i 

jejich programování)  

 Uživatelský software – pokročilejší prvky práce s kancelářským software 

 Operační systémy a sítě, hardware – Windows, Unix, Android, základy síťové architektury, důležité 

protokoly, praktické aspekty správy sítě, problematika bezpečnosti, návrh mobilních aplikací  

 Další aktuální otázky informatiky (např. umělá inteligence, návrh počítačových her, vývoj programo-

vacích technologií, ...) 

 

S využitím materiálu kabinetu software a výuky informatiky MFF UK 

Mgr. Emil Fogl 
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Výroční zpráva Domova mládeže při SZeŠ v Lanškrouně; rok 2016-2017 

Domov mládeže je školské ubytovací zařízení určené zájemcům z řad žáků naší školy. Všem uchazečům zajišťu-

jeme ubytování a mimoškolní výchovu, k dispozici mají vybavené klubovny, kuchyňky, které se nacházejí na 

jednotlivých podlažích. Ubytování je hotelového typu ve třílůžkových pokojích. 

V tomto školním roce jsme zahájili oficiálně činnost ve středu 31. 8. 2016 s plnou ubytovací kapacitou, žáci byli 

rozděleni do šesti výchovných skupin. 

Díky evropským fondům a projektu realizovaném v uplynulých letech na našem domově mládeže máme nyní 

nejen nově vybavenou počítačovou učebnu, ale třeba také keramickou dílnu s pecí, umožňujeme i připojení k in-

ternetu s vlastním zařízením přes wifi.  

Jako alternativu pro kvalitní trávení volného času nabízíme různorodé zájmové a volnočasové aktivity zahrnující 

taktéž výchovu mimo vyučování, které se odehrávají převážně v době jejich osobního volna a svým zaměřením 

jsou směřovány a koncipovány jednak k rozvoji dovedností, zkušeností a znalostí získaných při hodinách ve škole, 

ale také slouží například k relaxaci, či odpočinku od každodenních studijních povinností. V dnešní zrychlené době, 

možná dokonce více než tomu bylo například před deseti, či patnácti lety, mají však tyto aktivity nezastupitelné 

místo i jako prevence sociálně-patologických jevů, přičemž aktivně zapojený a správně motivovaný žák nemá tolik 

času, ale ani chuti vymýšlet různé „partyzánštiny“ jako je záškoláctví, užívání psychotropních látek, šikana a další. 

Společným cílem tedy je nabídnout našim žákům co nejširší paletu těchto činností, aby měli možnost volby a 

nabídka byla taková, že si z ní dokáže vybrat téměř každý. V současné době jsme spočítali všechny zájmové akti-

vity odehrávající se na domově mládeže a ve škole, a dostali jsme se dle mého názoru na velice zajímavé číslo 

šestnáct, přičemž pevně věřím, že dokážeme pružně reagovat na nové trendy a zájmy našich žáků a toto číslo není 

konečné. Není vždy jednoduché odhadnout, co bude žáky bavit, čemu se ve svém volnu budou chtít věnovat, a 

proto je dobré přicházet s novými neotřelými nápady. Jako důkaz, že naše nabídka je pestrá, mi nyní dovolte 

vyjmenovat jen některé z těchto nabízených aktivit: zájmový kroužek keramický, výtvarný, ICT, fotografický, 

inseminační, lukostřelecký, přírodovědný se zaměřením na environmentální výchovu, kynologický, voltižní, che-

mický a další. Záměrem zde není vyčíslit všechny, ale spíše poukázat na pestrost nabídky těchto činností, protože 

to je dle mého názoru jedna z mála cest, jak zaujmout a přitáhnout co největší množství mladých lidí k smyslupl-

nosti a činnostem, které jim mohou přinášet nejen osobnostní růst, ale také třeba onen zmíněný odpočinek, kterého 

se žákům naší odborné školy dostává stále méně například i díky zvýšeným studijním nárokům na ně kladených. 

Velice důležitá během celého školního roku byla též fungující spolupráce mezi pedagogickými pracovníky do-

mova mládeže na straně jedné a zákonnými zástupci žáků na straně druhé. Vždy je lepší případným konfliktům, 

či překážkám předcházet, než pak řešit pouze důsledek. Žáci musí vědět, že se mohou bez obav obrátit s případným 

problémem na svého vychovatele, který jim může pomoci vše řešit. I díky tomu mají větší prostor na školní pří-

pravu a volněji se jim „dýchá.“ 

Myslím si, že právě jedno z hlavních poslání domova mládeže je vědět, co naše žáky ve volném čase opravdu 

zajímá, co je trápí a i díky tomu lépe porozumět jejich přáním, cílům a požadavkům. 

Bc. Melnyk Bohdan; vedoucí vychovatel Domova mládeže při SZeŠ v Lanškrouně  
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Školní knihovna 

Knihovnické ohlédnutí 

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

knihovny. Byly vyřazeny poničené či málo půjčované knihy, ale hlavně se celá knihovna přestěhovala do oprave-

ných 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. Stu-

denti si zde najdou cestu ke klasickým dílům světové i české literatury, mezi více než 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 peněžním darům starostů města se nám v minulých letech podařilo nakoupit mnoho zajímavých 

novinek. Jistou roli v rozšiřování výpůjčního fondu hrají dary rodičů i samotných učitelů. 

Velké poděkování však patří zejména paní Mgr. R. Janouškové, která pro knihovnu zajistila v období 2009 - 2014 

několik významných finančních obnosů z evropských grantových peněz (např. z projektu Evropa mladýma očima, 

částky z cen Label apod.). Poděkování také patří Ing. I. Ehlové, která opakovaně podpořila nákup novinek z pro-

jektu tzv. šablon. V posledních dvou letech důležitými částkami přispěla i samotná škola. Z těchto obnosů jsme 

financovali nákup většího množství knižních novinek, klasických děl, kterými si studenti mohou doplnit své zna-

losti. 

V uplynulém školním roce se naše škola zapojila do tzv. čtenářských dílen (Čtenářské dílny jako prostředek ke 

zkvalitnění čtenářské gramotnosti). Ve spolupráci s jazykáři jsme vybrali několik stovek knih českých i zahranič-

ních autorů. Při jejich výběru jsme 

se snažili zohlednit nové literární 

trendy, společenskou závažnost 

s důrazem na problematiku dospí-

vání, ale také zájmy studentů. Ně-

kolik desítek titulů využíváme při 

práci v hodinách češtiny a jazyků. 

Při výběru knih roli také hrály zvý-

šené požadavky k nové maturitě. 

Literatura se neustále vyvíjí; za po-

slední dvacetiletí se objevilo 

mnoho výrazných autorů, kteří píší 

nadčasově. Existuje spousta krás-

ných 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 
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Spolupráce s psím útulkem 

Před lety SZeŠ Lanškroun vybudovala objekt, v němž Caniscentrum s.r.o. poskytuje služby, jako je psí hotel a 

útulek pro zatoulané a opuštěné psy a kočky. 

Studenti všeobecného veterinářství na naší škole absolvují v tomto zařízení pětidenní individuální praxi a několik 

hodin praxe odborné pod vedením paní vedoucí Renaty Kristkové a pracovníků útulku. Studenti pomáhají při 

ošetřování a léčbě opuštěných psů a koček, při péči o celkovou hygienou zařízení, učí se správnému přístupu ke 

zvířatům, první pomoci při zraněních a zodpovědnosti za svěřené pejsky. 

Někteří studenti chodí pomáhat a venčit pejsky i ve svém volném čase. 

Ing Hana Stehlíková 

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 tren-

dům 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. 465321098 

Dana Mačátová 

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 Lan-

škroun. Zároveň zažádal zřizovatele o možnost rozšíření doplňkové činnosti. 

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

střední školou v rámci hlavní činnosti (tj. v případě SZeŠ Lanškroun chov zvířat, pěstování rostlin, obchodování 

se zemědělskými komoditami, poskytování biotechnických služeb v zemědělství a produkce plemenných zvířat), 

vykonávání demonstrační, propagační a poradenské činnosti pro odbornou veřejnost a ověřování vědecké a vý-

zkumné činnosti v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména zákonem č. 561/2004 Sb., §120 o školských 

zařízeních ve znění pozdějších předpisů. 

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 hospodařící na rozloze o 

velikosti 200 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 související se školním hospodářstvím: 

- výcvik koní a jezdectví 

- pořádání kurzů a školení 

- 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 



Výroční zpráva za školní rok 2016/2017 

57 

- 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 

Praktické 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 zaměst-

nanci-odbornými pracovníky (instruktory) jednotlivých úseků školního statku. 

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 (prázdni-

nový cyklus).  

Škola zajišťuje na školním statku cca 60 % potřeby praktického vyučování. 

Pozitiva současného stavu 

1. Hospodářský výsledek v posledních šestnácti letech (2001-2016) 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 190 VDJ. 

4. Stabilizoval se i počet zaměstnanců na 6 (přepočtených). 

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

6. Byly realizovány investice do vzdělávání, spojené s praktickou výukou odborných předmětů, ve výši více 

než 32 000 000 Kč. 

 

Negativa a rizika současného stavu 

1. Ostatní nemovitý majetek (stavby, technologie) je zastaralý, opotřebovaný a bude perspektivně vyžadovat 

další investice a velké opravy a údržby (minimálně ještě dalších 40 mil. Kč).  

2. Vyšší užitkovost, vyšší výnosy a vyšší produktivita práce by vyžádaly vyšší počáteční vstupy a investiční 

prostředky, které je nutné, ale za současné situace velmi obtížné, vytvořit.  

3. Zřizovatel a potažmo SZeŠ, nemá dostatek prostředků na nákup půdy od jejich vlastníků a dalších investic 

do inovací. 

Ing. David Hruška, ředitel školy 
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Jezdecký klub Lanškroun SZeŠ 

Jezdecký klub Lanškroun SZeŠ, z.s. má v roce 2016 v členské základně registrovaných 84 členů. Hlavním cílem 

jezdeckého klubu je provozovat sport, zdárně reprezentovat a věnovat se volnočasovým aktivitám pro děti a mlá-

dež z řad studentů, nebo členů klubu. 

Na začátku roku 2016 se v jezdeckém klubu uskutečnily dva typy soustředění, a to seriál drezurních soustředění 

pod vedením jednoho z předních trenérů v České republice panem Janem Bubnem. Dále seriál skokových soustře-

dění pod panem Petrem Krejsou úspěšným jezdcem ve všestrannosti. Soustředění se zúčastnili jak členové závod-

ního družstva, tak instruktoři jezdectví v klubu, protože je potřeba se neustále vzdělávat. 

Instruktoři jezdeckého klubu, kterých je momentálně 5, vedou během týdne jezdecké kroužky. V roce 2016 jsme 

nabídli studentům a členům klubu tyto kroužky: 

Pondělí: Bc. Renata Kalousová – jezdecký kroužek 

Úterý: Jaroslav Marvan – kroužek práce s chladnokrevným koněm, Daniela Maňhalová – přirozená komunikace 

– práce ze země. 

Středa: MVDr. Iva Podhorná – voltiž, MVDr. Dominika Švehlová – základy fyzioterapie  

Čtvrtek: Bc. Michaela Špičáková – příprava na zkoušky základního výcviku jezdce, skokové tréninky. 

Pátek: Kroužky pro děti do 14 let z Lanškrouna s více instruktory a poníky, kroužek pro pokročilé děti z Lan-

škrouna a okolí. 

Na kolbišti jezdeckého klubu se v roce 2016 uskutečnily zkoušky základního výcviku jezdce, hobby závody, ofi-

ciální závody a dvě kola Ligy zemědělských škol. 

Zkoušek základního výcviku jezdce se zúčastnilo 7 dvojic z domácího klubu a všichni úspěšně splnili. Další akcí 

byly hobby jezdecké závody. Ve kterých se domácím jezdcům podařilo posbírat celkem 22 umístění v soutěžích 

od 60cm do 110cm. 

Hlavní akcí sezony jsou jediné oficiální závody O Hliněný pohár. Letošní jezdecké závody byly zahájeny hobby 

soutěží pro koně i jezdce bez jezdecké licence. Již tradičně touto soutěží, abychom umožnili start i mladým, začí-

najícím jezdcům a dětem. Celkem se soutěže účastnilo 15 dvojic. Z domácího klubu obsadila 4.místo Kristýna 

Marková s klisnou Glen, 6.místo Tereza Galíček a Sultán a na 7.místě se umístila Sabina Prokopová a Lucky 

Illyrius. Všechny tyto dvojice startovaly prvních oficiálních závodech. Následovala soutěž ZM což je 90cm, kde 

nekompromisně zvítězila domácí jezdkyně Pavla Podhorná s koněm Talisman a další naší umístěnou byla Markéta 

Studená a Nearly Perfect na krásném 4.místě z 25 startujících. O deset příček za ní skončila stájová kolegyně 

Kristýna Chocholatá s klisnou Unce. Protože se snažíme podporovat mladé lidi, aby žili sportem a měli možnost 

se prezentovat každý rok zařazujeme soutěž pro jezdce do 19 let. V letošním roce to byla soutěž Z 100cm, kde 

zůstala tři umístění opět ve stáji. A to 2. místo v podání Kateřiny Touškové a Lukrecie, 5.místo Pavla Podhorná a 

Talisman a 6.místo Markéta Studená a Nearly Perfect. Poté následovala soutěž ZL 110cm, kde se na 2. a 4. místě 

umístil student školy Jakub Petrus. V hlavní soutěži, která se letos posunula o kategorii výš na L* 115cm se mu 

podařilo obhájit první místo v hlavní soutěži z roku 2015. 

Na kolbišti jezdeckého klubu se dále pořádá Liga zemědělských škol. Je to prestižní soutěž, kde se mezi sebou 

porovnávají síly studentů zemědělských škol z celé České republiky. Jezdecký klub ve spolupráci se školou pořádá 

dvě kola (jarní a podzimní). V této soutěži se našim studentům daří udržet přední příčky v celkovém hodnocení. 

Pavla Podhorná – Soreppo obsadili 2. místo, Kateřina Toušková – Lukrecie 6. místo 

V roce 2016 obdržel na financování činnosti jezdecký klub tyto dotace: 

 35000,- (+spoluúčast) – z rozpočtu města Lanškroun. Celá tato částka byla proinvestována na star-

tovné a dopravu na jezdecké závody pro mládež do 19 let. Výsledky všech našich reprezentantů jsou 

dostupné na portálu České jezdecké federace. Našim svěřencům se daří velmi dobře reprezentovat 

klub v hobby soutěžích od 60cm a na oficiálních závodech do 110cm 

 10000,- od hejtmana Pardubického kraje – podpora nákladu při konání jezdeckých závodů O Hli-

něný pohár 
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 36000,- z čehož byly vyplaceny z 50% mzdy instruktorům, kteří se celoročně podílí na provozování 

kroužků a financují si vzdělávání ze svých zdrojů. 50% na nákup nové bezpečnostní výstroje, která 

je velmi drahá a bez dotace bychom si ji nemohli dovolit 

 45000,- (+spoluúčast) na nákup 4 nových překážek; které budou vyměněny za staré, které jsou v ha-

varijním stavu 

Bc. Michaela Špičáková, předsedkyně klubu 
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Škola musí dát o sobě vědět 

V současné době hrají informace a informovanost velkou roli ve světě, v každé společnosti, ve všech jejích odvět-

vích a oblastech. Platí to i ve školství. Předpokladem existence školy je dostatek informací o možnostech a pod-

mínkách studia předaných veřejnosti, především potencionálním zájemcům – respektive žákům a žákyním devá-

tých tříd základních škol. 

Tento úkol na prvním místě plní internetové stránky školy a přehlídky středních škol, kde veřejnost získá kom-

pletní informace o škole. Informace o tom, že škola existuje a jaké obory nabízí, předávají také naši žáci bezpro-

středně 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, Žďáru nad Sázavou, Liberci a Ostravě.  

Velmi významná je také spolupráce s místními základními školami v Lanškrouně i v blízkém okolí, respektive 

s jejich 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, ne-

počítaje jejich doprovod. 

Důležitým hlediskem prestiže školy je 

samozřejmě uplatnění jejích absol-

ventů. Jedním z významných ukazatelů 

je velmi nízká nezaměstnanost našich 

absolventů. K tomu přispívá skloubení 

značné šíře potřebných znalostí a do-

vedností v rámci zvoleného oboru a za-

měření. 

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). 

Věříme, že o studijní nabídku naší školy bude i  nadále zájem. 

Ing. Rudolf Rabas, výchovný poradce 
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Velký den na Zemědělské škole 

Sobota 6. května 2017 

Mělo to být velké a bylo to velké. Dni Střední školy zemědělské a veterinární v Dolním Třešňovci přálo nejen 

počasí, ale i návštěvníci, kterých letos bylo okolo tří tisíc. Co těší pořadatele z řad učitelů, zaměstnanců školy 

a školního statku je fakt, že přibývá dětí a mladých lidí, kterým kravín nesmrdí. Tradiční i méně tradiční aktivity 

přibližuje fotoreportáž. Co nemůže zprostředkovat tak úplně, jsou autentické emoce, když bezchybně zdoláte par-

kur, ochutnáte čerstvě grilované maso, nebo zažijete napětí při aukci plemenných zvířat vedenou charismatickým 

Pavlem Kozákem. Letos si lanškrounská škola připsala další rekordní dražbu. Tentokrát v podobě jalovice Barunky 

plemene Aberdeen Angus, která byla vydražena po telefonu za neuvěřitelných 120 tisíc Kč.  

František Teichmann 
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Charitativní činnost 

Světluška 5. 9. 2016 

V prvních zářijových dnech 2016 proběhl 14. ročník celonárodní sbírky Světluška. Opakovaně se této sbírky zú-

častnilo pět dvojic našich studentů. Do lucerniček se jim podařilo nasbírat krásných 13 190 Kč. Výtěžek bude 

použit na pomoc nevidomým občanům. Studentům i těm, kteří přispěli, patří náš dík. 

Ing. Věra Zemanová 

Soutěže 

Matematické soutěže 

Matematické soutěžení si opět v letošním školním roce našlo na naší škole své příznivce. Síly si ve školním kole 

v pátek 24. 2. 2017 poměřilo více než 50 studentů. 

V kategorii 1. ročníků si nejlépe vedla Martina Sekaninová z 1. B (1. místo), Leona Hejlová z 1. B (2. místo) 

a Hana Hladíková z 1. C (3. místo).  

Ze soutěžících druhých ročníků se na 1. místě umístila Zdeňka Hicklová (2. C), 2. místo obsadila Jana Zajícová 

(2. B) a 3. místo svým spolužákům „ vyfoukla“ Tereza Macošková (2. C).  

Třetí a čtvrté ročníky byly většinou zastoupeny studenty, kteří si vybrali matematiku jako jeden ze svých maturit-

ních předmětů. U děvčat zastupujících třetí ročníky se potvrdilo pravidlo: „Štěstí přeje připraveným.“ První příčky 

zaslouženě obsadily studentky Jana Vlasáková  3. C (1. místo), Denisa Moravcová  3. C (2. místo) a Míša Sajfrí-

dová 3. A (3. místo).  

Pro studenty 4. ročníků se již tradičně stává tato soutěž „generálkou“ k neúprosně se blížící maturitě. První místa 

si spravedlivě rozdělily studentky zastupující jednotlivé třídy daného ročníku Sabina Skalická 4. A (1. místo), 

Míša Slavíčková 4. B (2. místo) a Eliška Jiroušková 4. C (3. místo). Dnes již mohu prozradit, že kromě pěkného 

umístění se studentky mohou pochlubit i maturitou z matematiky. 

Stejně jako studenty 5. ročník školního kola zaujal i mé kolegy „matikáře“ L. Tejklovou, E. Fogla a T. Krištofovou, 

kteří zapátrali ve svých zdrojích příkladů a s radostí se ponořili do vybírání soutěžních úloh. Tímto jim za pomoc 

při organizaci děkuji a doufám, že si do svých šuplíčků založili i příklady, které ještě čekají na svou premiéru 

v dalších ročnících matematického zápolení. 

Poděkování patří i SRPŠD, které studentům k dobrému pocitu úspěchu přidalo i věcné ceny (kalkulačky, flash-

disky, rýsovací pomůcky a něco na zub) a přispělo jim na cestu do nedalekého Ústí nad Orlicí. 

Školní kolo matematické soutěže bylo totiž zahřívacím kolem pro Regionální soutěž v Ústí nad Orlicí, kam se ti 

nejúspěšnější vydali poměřit své znalosti se studenty z jiných škol. 

Letošní již 35. ročník byl nejúspěšnější pro Janu Zajícovou, která v kategorii 2. ročníků obsadila krásné 7. místo 

z 34 soutěžících a pro Denisu Moravcovou, které se podařilo vybojovat 14. místo v konkurenci 37 soutěžících 

(kategorie 3. ročníků). Dobře si vedla Martina Sekaninová, která obsadila 20. příčku ze 45 soutěžících v kategorii 

1. ročníků, i Eliška Jiroušková, která se propočítala na 16. místo z 25 soutěžících ve 4. kategorii. Ani v tomto 

ročníku soutěže nám naše studentky v konkurenci škol zejména technického a ekonomického zaměření ostudu 

rozhodně neudělaly. 

Výhercům i všem ostatním zúčastněným gratuluji a přeji mnoho dalších matematických úspěchů. Přijďte mezi nás 

i vy, kteří jste dosud váhali projevit svou náklonnost k matematice, a v únoru 2018 si s námi opět tradičně i netra-

dičně započítejte. 

Mgr. Daniela Pravdová 
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Znovu u nás „Enjoy English“ 

Tradičně i letos na naší škole 22. listopadu 2016 proběhla soutěž „Enjoy English“ v anglické konverzaci. Počet 

studentů i škol se v tomto školním roce opět zvýšil. Celkem tedy bylo 74 studentů z jedenácti středních odborných 

škol z Pardubického regionu. Opět jsme velmi rádi, že i v tomto ročníku soutěže se počet škol zvýšil o další dvě 

školy oproti roku 2015. 

 

I letos jsme museli do konverzační ústní části vybrat jenom nejlepší studenty po písemném rozřazovacím testu 

v  kategorii A (3. a 4. ročníky) s úrovní B2 a v  kategorii B (1. a 2. ročníky) s úrovní B1. Studenti v obou katego-

riích ústní části poprvé soutěžili ve dvojicích pod vedením zkoušejícího z poroty. Opravdu jsme byli překvapeni, 

jak spolu studenti vzájemně dokázali velmi lehce komunikovat. Z nejlepších studentů obsadili v kategorii 

A 1. místo Lukáš Rulíšek (OA Choceň), 2. místo Matěj Polcar (SŠ Podnikání Vysoké Mýto) a 3. místo Jaroslav 

Hejkrlík (PSŠ Letohrad). V kategorii B zvítězila Alice Šedová (SŠUP Ústí nad Orlicí), 2. místo obsadil Vojtěch J. 

Pretorius (PSŠ Letohrad) a 3. místo vybojovala Tereza Stará (SŠUP Ústí nad Orlicí).  

Všem nejlepším studentům patří obrovské gratulace, protože předvedli opravdu výborné výkony. Mé díky pak 

patří zejména mé kolegyni Petře Zíkové, která měla na starosti organizaci kategorie A, a také všem ostatním vyu-

čujícím za hodnocení v obou porotách a opravu písemných testů. Jsme rovněž velice rádi, že i letošní soutěž mohla 

proběhnout za finanční podpory MŠMT Pardubického kraje. Na závěr už zbývá jenom dodat, že se již teď vyuču-

jící i studenti těší na další ročník této soutěže. 

Mgr. Martina Tomková 
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„O bílého havrana E. A. Poea“ 

Již po čtvrté jsme se zúčastnili soutěže „O bílého havrana E. A. 

Poea“. Anglická soutěž v pěvecké, dramatické a recitační kate-

gorii proběhl dne 22. 3. 2016 v Pardubicích. I letos jsme mohli 

obdivovat krásný sál pardubické radnice, který nám bohužel ne-

přinesl štěstí, protože jsme si nevyzpívali stupně vítězů, přesto 

byly písně studentů 1. a 3. ročníků vynikající. Za 3. A soutěžila 

Š. Kuťáková, z 3. B T. Foglová a z 1. B L. Sedláčková, S. Opra-

vilová, L. Vybíralová a K. Pechová. Díky početnému zastoupení 

jsme obsadili obě pěvecké kategorie nad 15 let – zpěv sólo a zpěv 

skupinový. Myslím si, že pro všechny byla soutěž velkým příno-

sem. V tvrdé konkurenci mezi gymnázii a základními umělec-

kými školami, kde jsme byli jedinou střední odbornou školou, 

jsme předvedli výborné výkony. Pevně věřím, že soutěž našim 

reprezentantům přinesla neopakovatelný zážitek a že se soutěže 

zúčastní i v příštím roce spolu s dalšími studenty z naší školy. 

Mgr. Martina Tomková 

 

Florbal dívky 

Ve středu 2. prosince 2016 se naše studentky zúčastnily okrskového kola dívek ve florbalu. Turnaj se konal na 

Průmyslové střední škole v Letohradu. Skupinu tvořila 4 družstva a první dvě postupovala do okresního kola. 

Postupně jsme se utkaly s děvčaty ze PSŠ Letohradu, Letohradského soukromého gymnázia a Gymnázia Žamberk. 

Tři prohry nás zařadily na celkové 4. místo. I tak jsme si turnaj užily a domů jsme odjížděly s dobrou náladou. 

Florbal chlapci 

Dne 6. prosince 2016 se družstvo chlapců zúčastnilo okrskového kola ve florbalu v Lanškrouně v hale Na Střelnici. 

Čtyři týmy bojovaly o postup do okresního kola. SŠ automobilní Ústí nad Orlicí, SOŠ a SOU Lanškroun, Gymná-

zium Lanškroun a SZeŠ Lanškroun. Ani chlapcům se nedařilo a umístili se na 4. místě. Postup do okresního kola 

si vybojovali chlapci z Ústí nad Orlicí. 

 

V květnu probíhá každoročně v České Třebové „10 dní florbalu“. V letošním roce jsme se turnaje zúčastnili s druž-

stvem dívek i chlapců. Chlapci se umístili na 9. místě a dívky vybojovaly 4. místo. 

Mgr. Lenka Chrobáková 

 

 



Výroční zpráva za školní rok 2016/2017 

71 

Chlaďas 2017 – Lanškroun 

Na závodišti pod seníkem v areálu Školního statku Střední školy zemědělské a veterinární v Dolním Třešňovci se 

opět po roce 10. června sešli chladnokrevní koně a jejich kočí. Sobotní ráno všechny uvítalo deštěm, ale během 

dne se počasí umoudřilo a po několika malých přeháňkách vykouklo i sluníčko. I letošní už 13. ročník závodů 

chladnokrevných koní Chlaďas 2017 významně podpořil hlavní sponzor Lesy České republiky. Akci také navštívil 

senátor Ing. Petr Šilar, absolvent SZeŠ Lanškroun, který velmi fandí pracovním chladnokrevným koním a pro-

střednictvím těchto soutěží je podporuje. Společně s ředitelem SZeŠ Lanškroun Ing.  Davidem Hruškou se ujal 

slavnostního dekorování při slavnostním nástupu všech soutěžících. 

Stejně jako v minulých letech měly i letos soutěže tažných koní Chlaďas 2017 statut kvalifikace pro MČR. Star-

tovní pole tvořilo celkem 8 startujících s 13 koňmi z Čech i Moravy. Přes počáteční deštivé počasí dorazil poměrně 

velký počet diváků, kteří podporovali soutěžící v hojném počtu až do konce programu. Vypsány byly jednotlivé 

soutěže ve všech disciplínách – ovladatelnost v kládě, vozatajská jízda i  těžký tah pro jednospřeží i dvojspřeží. 

Výsledky jsou použitelné pro kvalifikaci do finále jednotlivých disciplín a mohou být použity i pro kvalifikaci pro 

kombinované soutěže na MČR. 

Protože zkušení členové vozatajského kroužku odmaturovali a ze školy odešli, jsou v současnosti členy samí za-

čátečníci, kteří nemohli v tomto roce ještě závodit. Děvčata ale pod vedením vedoucího kroužku Jaroslava Ma-

rvana připravila krásné vystoupení. Při něm v doprovodu hudby jedna studentka vedla koně s kládou na opratích 

jednoduchou dráhou a druhá v sedle chladnokrevníka taženou kládu překračovala. 

Sbor rozhodčích tvořila osvědčená dvojice Petra Šanturovová (hlavní rozhodčí) a Ing. Hana Stehlíková.  

Program byl jako vždy zahájen soutěží ovladatelnosti koní v kládě. Tato soutěž imituje práci v lese při přibližování 

dřeva a je velmi technická. Stavitel Jaroslav Marvan připravil zajímavou technickou trať, která byla i zajímavá pro 

diváky. Na trati kromě běžných překážek čekala závodníky pyramida, která dokonale prověřila ovladatelnost koně 

a  souhru kočího a jeho koně. Dále byly připraveny divácky atraktivní podsmyk, váha a průjezd vodním příkopem, 

který vždy prověří především důvěru koně v člověka. Startovalo 13 jednospřeží a 5 dvojspřeží. V kategorii jed-

nospřeží zvítězil Vladimír Hajtmar z Rovenska s Galenem, který byl nejlepší i s párem koní Grafitem a Galenem. 

Odpolední program zahájil tradiční slavnostní nástup s dekorováním dopoledních soutěží a všichni závodníci 

a čestní hosté obdrželi tradiční účastnický dárek – letos to byla praktická svítilna s nápisem Chlaďas 2017 a tra-

diční účastnický flot. 

Pro vítěze a dekorované na 2. a 3. místě jsme opět připravili skleněné poháry s vybroušenými originálními obrázky 

Pavla Dvořáčka, které vyrobila firma sklenářství Šulák s.r.o. 

Po slavnostním nástupu pokračoval program soutěžní vozatajskou jízdou dvojspřeží a jednospřeží. Na koně čekala 

tolik „oblíbená“ lanškrounská voda, osmička, násep, cik-cak, tzv. bludiště, ale i  překážka prověřující dovednost 

couvání. Koně museli vjet do slepé uličky, srazit příčnou kládu a  vycouvat. Na trať se vydalo 8 jednospřeží a 

5 dvojspřeží. První místo v kategorii jednospřeží obsadil Jaroslav Marvan z Květné s Gretou a s dvojspřežím zví-

tězil Milan Broulík ml. z Opatova s Dolinou a Simonou. 

Uprostřed odpoledne už za krásného slunečného počasí se začalo soutěžit v poslední disciplíně, kterou je těžký 

tah. V těžkém tahu záleží především na síle, ale také pracovitosti koní – jde o to, který kůň (koně) utáhne největší 

váhu. K této velice zajímavé soutěži se používají speciální saně, které koně táhnou ve vymezené dráze o rozměrech 

5 x 20m. Na saně se postupně přikládají závaží v podobě pytlů s pískem, betonových dílů nebo barelů s vodou. V 

průběhu soutěže se využívá také traktor pro přetažení saní na start pro sjednocení podmínek při tahu vyšších hmot-

ností. Svoji sílu předvedlo 8 jednospřeží, nejvyšší váhu 1500 kg utáhl hřebec Nero Petra Jeřábka z Cotkytle. Na 

stejné váze si tři dvojspřeží splnila kvalifikaci na MČR v kombinovaných soutěžích. 

I letos bylo vyhlášeno několik speciálních cen. Cenu rozhodčích si odnesla teprve třináctiletá Aneta Broulíková, 

která předvedla svoji odvahu a um mimo soutěž. Cenu diváků pro nejsympatičtější dvojici získal Vladimír Hajtmar 

s Galenem. V průběhu dne byly také vyhodnoceny divácké ankety a dva vylosovaní diváci si odnesli potravinové 

balíčky. 
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Děti se mohly během dne zabavit v dětském koutku. Letos připravily Daniela Pravdová a Eva Felcmanová spo-

lečně se studentkami výrobu plastických obrázků ovečky z ovčí vlny a koně z pletací příze. Děti mohly také ma-

lovat výjevy ze závodů, vystřihovat, pro ty menší byly nachystány omalovánky s motivy koní nebo navlékání 

korálků a připraveny byly také odměny v podobě sladkostí a drobných hraček. 

Obrovský dík patří všem zaměstnancům, studentům, 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 pro  vítěze a umís-

těné. Všem patří velký dík. Jedenáctý ročník podpořili: hlavní sponzor Lesy České republiky s.p., senátor Ing. Petr 

Šilar, Lesnické služby Jaroslav Marvan, lesnické práce a služby, obchod se dřevem, EUROGLASS – Martin Šulák, 

sklenářství, Školní statek SZeŠ Lanškroun, FIDES AGRO – výroba krmných směsí, De Heus a. s. Bučovice – 

závod Běstovice - krmiva Energys, Jezdecké potřeby Dulkaj Lanškroun, Symbiom s.r.o. Lanškroun, Ordinace 

Valy 216 a paní Koškové děkujeme za obstarání skla na poháry. 

Tato akce získala svoji oblibu jak u soutěžících, tak u diváků a proto věřím, že mohu už dnes pozvat všechny 

milovníky chladnokrevných koní na již 14. ročník soutěží CHLAĎAS 2018, který se bude konat na konci května 

nebo začátkem června příštího roku.  

Na závěr mi dovolte pozvat všechny příznivce „něžných siláků“ do Květné u Lukové 5. 7. 2017 na další kvalifikaci 

v naší oblasti a také na již 13. ročník soutěží chladnokrevných koní CHLAĎAS 2017, který se bude konat na konci 

května nebo začátkem června příštího roku.  

 

 

Výsledky Chlaďas 2017 - 10 6.2017 Lanškroun 

 

Umístění Soutěžící Kůň Bydliště / klub Výsledek 

Ovladatelnost v kládě - jednospřeží Čas (min) 
Tr. 

body 

1. místo Vladimír Hajtmar  Galen Rovensko 6.59,65 0 

2. místo Vladimír Hajtmar  Grafit Rovensko 7.43,78 5 

3. místo Milan Broulík, ml. Dolina Opatov 8.14,65 10 

4. místo Petr Jeřábek Nero Cotkytle 7.17,20 15 

5. místo Jaroslav Marvan Míša Lanškroun 7.39,97 15 

Ovladatelnost v kládě - dvojspřeží 

1. místo Vladimír Hajtmar  Galen, Grafit Rovensko 6.46,41 5 

2. místo Jaroslav Marvan Greta, Gira Lanškroun 7.42,92 10 

3. místo Milan Broulík, ml. Simona, Dolina Opatov 6.10,72 25 

4. místo Tomáš Šutera Lary, Natasja Kněžěves 7.33,13 25 

Vozatajská jízda - dvojspřeží 

1. místo Milan Broulík, ml. Simona, Dolina Opatov 3.15,28 

2. místo Jaroslav Marvan Greta, Gira Lanškroun 3.30,63 

3. místo Vladimír Hajtmar Galen, Grafit Rovensko 3.46,97 
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4. místo Tomáš Šutera Lary, Natasja Kněžěves 4.42,34 

5. místo Petr Jeřábek Nero, Tolek Cotkytle 6.35,56 

Vozatajská jízda - jednospřeží 

1. místo Jaroslav Marvan Greta Lanškroun 3.21,69 

2. místo Jaroslav Marvan Gira Lanškroun 3.35,38 

3. místo Vladimír Hajtmar  Galen Rovensko 3.49,25 

4. místo Roman Stránský Kalina Dolní Dobrouč 3.50,03 

5. místo Vladimír Hajtmar  Grafit Rovensko 4.01,18 

Těžký tah 

1. místo Petr Jeřábek Nero Cotkytle 1500 kg 

2. místo Tomáš Šutera Natasja Kněžěves 1400 kg 

3. místo Vladimír Hajtmar  Grafit Rovensko 1400 kg 

4. místo Tomáš Šutera Lary Kněžěves 1200 kg (2,87 m) 

5. místo Vladimír Hajtmar  Galen Rovensko 1200 kg  

 

 Ing. Hana Stehlíková 
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Liga zemědělských škol 

Jednou z velice atraktivních mimoškolních aktivit našich studentů je účast v seriálu jezdeckých závodů nazvaných 

Liga zemědělských škol. Organizace těchto hobby závodů ve spolupráci s Českou jezdeckou federací má již dlou-

holetou tradicí. Soutěže v parkurovém skákání jsou organizovány pro studenty a mistry odborného výcviku (uči-

tele jezdectví) zemědělských škol a učilišť. Dnes mezi stálé účastníky patří následující školy: SZeŠ Lanškroun, 

SZeŠ a VOŠ Chrudim, SZeŠ a VOŠ Benešov, ČZA Humpolec, SŠCHKJ Kladruby, SZeŠ Přerov, SOU Velká 

Chuchle a SZeŠ Čáslav. Některé školy ve svých areálech přímo organizují jednotlivá kola. Jiné pouze vysílají své 

žáky, aby se jich účastnili. 

Seriál těchto závodů se skládá z několika základních kol, která jsou pořádána na podzim a na jaře daného školního 

roku. Soutěže jsou vypsány většinou v následujících stupních obtížností: „ZZ“ (parkur do 80cm) jako zahajovací 

soutěž především pro začínající jezdce, 

„Zm“ (parkur do 90cm) soutěž pro  všechny 

jezdce, „Z“ (parkur do 100cm) jako mistrov-

ská soutěž pro studenty a „ZL“ (parkur do 

110cm) může být jako soutěž otevřená pro 

všechny jezdce a koně, popř. určena jako sa-

mostatná soutěž pro učitele odborného vý-

cviku. 

Průběžné výsledky z jednotlivých kol mistrov-

ské soutěže studentů se přepočítají dle daného 

klíče na boty (1. místo – 10 bodů až 10. místo 

1bod) a ty se potom sčítají. Vytváří se tak žeb-

říček jezdců dle umístění v jednotlivých ko-

lech. Vítěz a další umístění v celkovém hod-

nocení jsou vyhlášeni a oceněni při finále Ligy 

zemědělských škol. Dříve se toto finále vždy 

konalo v Pardubicích při zářijové výstavě 

Koně v akci, kterého se mohli účastnit jezdci 

a koně, kteří absolvují alespoň tři základní 

kola ligy škol. V současné době finále probíhá na závěr školního roku a pořadatelem je vybraná střední škola. Zde 

proběhne poslední započítávané kolo a následně jsou vyhlášeny celkové výsledky za daný školní rok. Toto finále 

je pod záštitou ministra školství, který věnoval nejlepším závodníkům krásné floty a poháry. Dekorováno a oce-

něno je vždy deset nejlepších jezdců v daném školním roce. 

Finále pro školní rok 2016/2017 proběhlo v Lanškrouně dne 6. 6. 2017. 

 

 

 

 

Umístění našich jezdců v jednotlivých základních kolech: 

Chrudim 14. 9. 2016 

5. místo „Zm“ Jůvová Daniela Hala 2 

4. místo „Z“ Jůvová Daniela Hala 2 

6. místo „Z“ Toušková Kateřina Lukrecie 

9. místo „Z“ Podhorná Pavla Soreppo 

Lanškroun 5. 10. 2016 

2. místo „ZZ“ Prokopová Sabina  Lucky Illyrius 

3. místo „ZZ“ Galíček Tereza Sultán 
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2. místo „Zm“ Studená Markéta Nearly Perfekt 

6. místo „Zm“ Marková Kristýna Glen 

9. místo „Zm“ Podhorná Pavla Soreppo 

10. místo „Zm“ Galíček Tereza Sultán 

5. místo „Z“ Gloserová Klára Viking 13 

8. místo „Z“ Podhorná Pavla Talisman 

10. místo „Z“ Jůvová Daniela Hala 2 

1. místo „ZL“  Jůvová Daniela Hala 2 

Benešov 5. 4. 2014 

9. místo „Z“ Špůrová Nikoleta Granada 11 

Přerov 19. 4. 2017 

8. místo „Z“ Špůrová Nikoleta Granada 11 

10. místo „Z“ Studená Markéta Nearly Perfekt 

Kladruby nad Labem 26. 4. 2017 

1. místo „Zm“ Svejkovská Andrea Rokytka 

Humpolec 10. 5. 2017 

2. místo „Zm“ Svejkovská Andrea Rokytka 

8. místo „Z“ Svejkovská Andrea Rokytka 

Chrudim 24. 5. 2017 

5. místo „Zm“ Svejkovská Andrea Rokytka 

3. místo „Z“ Špůrová Nikoleta Granada 11 

4. místo „Z“ Svejkovská Andrea Rokytka 

7. místo „Z“ Binková Kateřina Casiopea 

Lanškroun 6. 6. 2017 

3. místo „ZZ“ Pánková Tereza Barbara 1 

5. místo „ZZ“ Hanusová Kateřina Granada 11 

7. místo „ZZ“ Špůrová Nikoleta Capria 

10. místo „ZZ“ Pekárková Martina Charakter 

1. místo „Zm“ Svejkovská Andrea Annie 1 

8. místo „Zm“ Podhorná Pavla Soreppo 

11. místo „Zm“ Pánková Tereza Barbara 1 

1. místo „Z“ Svejkovská Andrea Annie 1 

7. místo „Z“ Svejkovská Andrea Rokytka 

8. místo „Z“ Špůrová Nikoleta Granada 11 

Celkové hodnocení za šk. rok 2016/2017 

7. místo „Z“ Svejkovská Andrea Rokytka, Annie 1 

9. místo „Z“ Špůrová Nikoleta Granada 11 

 

Více informací o lize zemědělských škol a kompletní výsledky najdete 

na webové adrese: http://liga-zemedelskych-skol.webnode.cz. 

Ing. Darie Kotyzová 

http://liga-zemedelskych-skol.webnode.cz/
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Králičí hop slaví první velké úspěchy 

V sobotu 25. 2. 2017 jsme se zúčastnili neoficiálních závodů v Kralupech nad Vltavou. Po skoro čtyřhodinové 

cestě jsme se rozeskákali a připravili na Duely. Na závodech byly rozdělené kategorie - začátečníci, ve kterých 

soutěžil náš Medouš a Theo a závodníky, ve kterých se nám předvedla Grace. Medouš skákal s Blankou Gregoro-

vou, moc se mu ale nechtělo, bylo to pro něj nové prostředí a byl trochu zmatený. Theo a Grace skákali s Nikčou 

Kubalovou. Oba králíci běželi všechny běhy bez chyb. Theo i přes to, že trénuje jen chvíli, předvedl, co v něm 

doopravdy je. Zvítězil a domů jsme si odvezli zlatý pohár. Toto byly naše zatím nejúspěšnější závody. 

 

Nikola Kubalová, studentka 2.C 

 

Národní výstava hospodářských zvířat 

11. - 14. 5. 2017 - Brno 
 

Největším chovatelským úspěchem roku 2017 se pro naši školu stala Národní výstava hospodářských zvířat 

v Brně.  

Naši žáci pomáhali jak s přípravou vlastní výstavní plochy, spoluorganizovali  a zajišťovali bezvadný chod čtyř 

výstavních dnů, ale také pomáhali s úklidem a odvozem zvířat z této nejvýznamnější chovatelské akce ČR roku 

2017.  

Vlastní příprava na výstavu začala už rok předtím pečlivým výběrem zvířat a jejich soustavným učením na per-

fektní předvádění, tedy čištění, vodění, zastavování, nastavování a spoustou dalších úkonů vedoucích k co možná 

nejlepší prezentaci vlastních zvířat a jejich vodičů, našich žáků. Byla to nezměrná spousta hodin příprav, zařizo-

vání a přemýšlení o tom jak nejlépe zaujmout a reprezentovat školu a na její farmě chovaná zvířata. Protože nejsme 

žádnými troškaři, pracovali jsme od začátku s 25 plemennými zvířaty a 20 žáky. V průběhu příprav se nakonec 

ustálil počet na zakulacených 20 + 20. Do Brna tedy odjelo a školu reprezentovalo 20 žáků, 20 plemenných zvířat 

a postupně 5 pedagogických pracovníků školy. Prakticky ve všech kategoriích, kde se soutěžilo, si naši odnášeli 

cenné kovy a ocenění. Zpátky do Lanškrouna jsme tedy přivezli, mimo zvířat a žáků, jedno 3. místo, dvě 2. místa, 

pět 1. míst, dvě ocenění za Národní vítěze v daném plemeni a celkovou vítězku a nejúspěšnější krávou celé výstavy 

– Miss sympatie „brownswisskou“ Popelku, která už více ani vyhrát nemohla. Myslím, že účast školy na tomto 

chovatelském klání byla více než úspěšná a náročná příprava přinesla své ovoce, ne nadarmo se říká těžko na 

cvičišti, lehko na bojišti 

Ing. David |Hruška 
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POPELKA - MISS SYMPATIE 

 
 

Cenu přebrali ředitel školy Ing. David Hruška a studentka Veronika Řeháčková. 

 

Ke kráse zvířat patří i pohoda a pěkné zacházení. Zdá se, že sympatie mezi zvířátky a našimi studenty jsou obou-

stranné. Zvířátka jsou maximálně opečovávána a vlídné a milé zacházení má svoje výsledky. 

Úsilí studentů pod vedením ředitele školy přineslo na výstavě v Brně obrovský úspěch! 

 

Některá ocenění na fotografii. 

BLAHOPŘEJEME! 

Mgr. Lenka Tejklová
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Juniorský maraton 

V dubnu jsme se již potřetí rozhodli pro účast na 21. ročníku největšího štafetového závodu na maratonské trati 

pro 10-ti členná družstva studentů středních škol s názvem Juniorský maraton – běžíme pro Evropu. Start závodu 

je vždy ve 12 hodin v krajském městě, v našem případě se závod konal v Pardubicích v parku Na Špici. Celkem 6 

chlapců a 4 dívky uběhli maratonskou trať 42, 195 km v celkovém čase 3:28:07 h a ostudu určitě neudělali. Vždyť 

většina z nich poctivě trénovala každý čtvrtek pod vedením učitelky naší školy. Letošním vítězem se stalo družstvo 

Gymnázia Ústí nad Orlicí, které kromě věcných dárků má právo účasti na Volkswagen Maraton Praha, kdy spo-

lečně s největšími světovými esy si mohou vychutnat tuto nádhernou běžeckou událost. 

Odměnou všem byl krásný sportovní zážitek, pamětní trička a drobné dárky od pořadatele. 

Mgr. Lenka Chrobáková 

 
 
SZeŠ Lanškroun získává cenu v 6.ročníku projektu Grab the Reader 

(vybudování anglické knihovny) 

V loňském roce se naše škola zapojila do 6. ročníku projektu Grab the Reader - Vybudování anglo - jazyčné 

knihovny. Tento projekt je aktivitou Nadačního Fondu Prague Post Endowment Fund ve spolupráci s partnerem 

projektu Macmillan Education. Od roku 2011 již založili 18 anglických knihoven na základních a středních ško-

lách, jejich cílem je zvyšovat kvalitu výuky angličtiny v České republice. Školy, které jsou v rámci projektu pod-

pořeny, jsou vybírány na základě výběrového řízení – hodnotí se využití knih, práce s knihami v hodině a ve 

volnočasových aktivitách žáků. Do šestého kola projektu se přihlásilo téměř 70 škol. Žádost naší školy byla vy-

brána s dalšími třemi jako nejlépe zpracovaná a splňující představu o tom, k čemu a za jakých podmínek by měla 

knihovna škole sloužit. 

Dostali jsme skvělou příležitost a možnost výběru šesti konkrétních titulů z nové řady Macmillan Readers, a to po 

16 kusech včetně poslechových CD. Součástí ceny byl také příspěvek určený k vylepšení skladových prostor kni-

hovny. Knihy nám byly slavnostně předány dne 21. června 2017 zástupkyní Nadačního fondu Prague Post za 

účasti pana starosty a místostarosty města Lanškroun. Nové anglické knihy se staly součástí studentské knihovny 

tak, aby byly všem zájemcům dostupné každý pracovní den o velké přestávce. Konzultace ohledně četby a půjčo-

vání knih je zajišťováno učiteli českého a anglického jazyka. 
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V roce 2003 byla na naší škole rekonstruována a otevřena nová studentská knihovna. Jejím cílem bylo přiblížit 

beletrii a odbornou literaturu co největšímu počtu mladých čtenářů, ale také učitelům a zaměstnancům školy. 

Protože v poslední době se na SZeŠ Lanškroun velmi zvýšil zájem studentů o četbu českých, ale hlavně 

zahraničních autorů, nová knihovna vzbudila obrovský zájem a návštěvnost předčila naše očekávání. Jsme sice 

zemědělskou školou, ale v posledním desetiletí máme řadu umělecky založených žáků, kteří čtou, filosofují, hrají 

divadlo, na krajské úrovni školu úspěšně reprezentují v anglické recitaci, zpěvu. Naši studenti se také aktivně 

zapojují do mnoha mezinárodních vzdělávacích projektů, kterých se SZeŠ  každoročně účastní již od roku 2000 

(v současnosti se jedná o program Erasmus +). Znalosti z oblasti zahraniční literatury a poznatky o anglicky mlu-

vících zemích usnadňují studentům nejen jejich začlenění do mezinárodních projektů a komunikaci s partnery, ale 

i zdokonalování se v anglickém jazyce a získávání nových informací o těchto zemích, což je obrovským přínosem 

v oblasti spolupráce se zahraničním partnerem. Ta je založená na dostatečné znalosti cizího jazyka a reálií 

partnerských zemí, četba v originále umožňuje zlepšení komunikačních a jazykových schopností, písemného a 

ústního projevu či vyjadřování. Nezanedbatelné je i osvojení si organizačních schopností a samostatnosti, 

schopnosti vystoupit na veřejnosti. Ve všech těchto aktivitách hraje anglická studentská knihovna důležitou roli. 

V dnešní internetové době je zájem našich studentů o četbu stále překvapivě velký a jejich zájem se zvýšil nejen 

o četbu českých, ale i zahraničních knih. Zájemce o četbu nesmíme podceňovat, víme, že literatura stále vyvíjí 

a na trhu se objevuje pestrá nabídka kvalitních knižních titulů. Snažíme se o nákup nejdůležitějších českých a svě-

tových novinek a díky podpoře nadačního fondu jsme získali další nové cizojazyčné tituly, tolik nezbytné k vy-

lepšování jazykové a čtenářské gramotnosti. Nároky na moderní knihovnu neustále rostou, její nezbytnou součástí 

se stává také audiovizuální technika. Díky ní můžeme přiblížit hodnotné adaptace klasických děl a výukových 

jazykových programů studentům. 
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Naším cílem je studentům nabídnout knihovnu se širo-

kým výběrem knih a dostatečným množstvím originál-

ních anglických knih, které odpovídají jejich zálibám a 

standardům moderní doby i se zaměřením na státní ma-

turitu jazyka, na kterou je mimo jiné nastavena (po-

vinná četba apod.). Odpovídá tak nárokům našich stu-

dentů i jejich učitelů do následujících let a počítáme i 

s tím, že její knižní fond musí být doplňován dle vzdě-

lávacích požadavků i aktuálních čtenářských trendů, 

tak abychom stále zvyšovali zájem studentů o četbu. 

Projekt anglické knihovny je zaměřen na naše žáky 

a učitele. Četba knih v originále se stává nezbytnou 

a studenti o ni projevují čím dál větší zájem. Prostřed-

nictvím anglické literatury dochází k osobnímu rozvoji 

účastníků a jejich povědomí o anglicky mluvících ze-

mích a jejich tradici. Četba jim umožňuje získat nové 

znalosti z oblasti americké či anglické kultury a histo-

rie, k rozšíření jejich literárního obzoru a přibližuje stu-

dentům literární díla se zaměřením na slavné autory. 

Napomáhá hledat společné mezníky v dějinách litera-

tury a přispívá nejen k upevnění vědomí sounáležitosti, 

ale zároveň i k obohacení vědomostí o jiných zemích.  

Mimo vlastní četbu se studenti zdokonalují i v práci 

s počítačem a internetem (power pointové prezentace, 

tvorba webových stránek, vyhledávání potřebných in-

formací, překlady).  

Tento projekt cizojazyčné knihovny nám umožňuje četbu a poslech úryvků děl anglicky píšících spisovatelů. Stu-

denti čtou a překládají úryvky známých děl v hodinách cizího jazyka, získávají informace o jednotlivých autorech, 

jejich životě a významu z dostupných zdrojů i prostřednictvím spolupráce po internetu, v encyklopediích či indi-

viduální četbou v rámci nezbytné přípravy k maturitě. Své znalosti pak zpracují a následně prezentují v hodinách 

anglického jazyka. Budoucí maturanti tak mají příležitost prohloubit si své dosavadní poznatky. 

Organizace tohoto projektu umožňuje zlepšení komunikačních a jazykových schopností, písemného a ústního pro-

jevu či vyjadřování. Nezanedbatelné je i osvojení si organizačních a kreativních schopností, samostatnosti a od-

vahy vystoupit na veřejnosti (např. recitace a četba anglických děl). Věříme, že i tento projekt napomohl k tomu, 

aby mladí lidé získali kladný vztah k literatuře a dílům světových autorů a přispívá k ještě většímu zájmu mládeže 

o četbu v originálním jazyce. Projekt této knihovny napomáhá získat kladný vztah k literatuře a dílům zahranič-

ních autorů a přispívá k většímu zájmu o originální četbu mezi mladými lidmi a to jak známých tak i méně zná-

mých autorů literárních děl. Přispívá k návratu lidí ke knize, v tomto případě i k jejímu originálu, která se začíná 

stávat „popelkou“, a k uvědomění si její nenahraditelnosti a cennosti, protože „ kniha tu bude stále.“ 

Mgr. Radmila Janoušková 
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Semináře, kroužky 

Týden vědy a techniky 2016  

termín: 9. listopad 2016 

místo: Praha - Akademie Věd ČR 

 

Vědecký festival Týden vědy a techniky 2016 pořádaný Akademií věd České republiky je největším vědeckým 

festivalem v České republice. Žáci SZeŠ Lanškroun se ho účastnili poprvé v roce 2013 a od té doby jsou 

pravidelnými návštěvníky přednášek, výstav a workshopů se zaměřením na rozličná témata. Hlavním cílem naší 

exkurze do Prahy byla přednáška profesora, doktora přírodních věd a kandidáta věd Jaroslava Flegra o vývoji 

evoluční psychologie za časů facebooku. Profesor Flegr se zabývá především zkoumáním prvoka Toxoplasma 

gondii a jeho vlivem na lidský organismus. Informace o působení prvoka na lidskou psychiku a zdraví získává 

prostřednictvím dat z elektronicky vyplňovaných dotazníků. Dotazníky, které jsou součástí projektu Pokusní 

králíci, nejsou zaměřeny pouze na onemocnění toxoplazmóza, ale současně zkoumají i další nemoci a běžné 

činnosti osob. Přednáška seznámila posluchače s výsledkem posledního projektu, který se zabýval sexualitou lidí 

s ohledem na onemocnění 

toxoplazmózou. Další zajímavá 

přednáška, kterou naši žáci během 

Týdne vědy a techniky navštívili, se 

zaměřovala na nedávnou historii 

vývoje dronů, jejich využití 

a zároveň byla přednáškou 

cestopisnou. Pan Petr Jan Jurečka, 

hydrobiolog, fotograf a tvůrce 

krátkých filmů, si připravil 

přednášku o postupném vývoji 

vlastního malého vrtulníku a jeho 

použití při vytváření fotografií 

a filmů. Předstihl tak o několik let 

nástup firem zabývajících se výrobou a prodejem dronů. V dnešní době se živí jako fotograf, filmař, dobrodruh 

a student doktorandského studia na Přírodovědné fakultě Univerzity Karlovy. Nádherné fotografie a krátké filmy 

zavedly návštěvníky na K2, do pohoří Kilimandžáro nad úchvatné vodopády nebo do zamrzlé krajiny. Mimo 

přednášky se žáci účastnili workshopů se zaměřením na lidskou medicínu. Vyzkoušeli si odběr krve, resuscitaci, 

laparoskopii nebo zkoumali dech zdravého člověka a dech člověka s různými stupni astmatu. Vyzkoušeli si 

Braillovo písmo, 3D mapy, 3D obrázky a orientaci v prostoru bez použití zraku.  Součástí výstav byla opět 

i expozice iQLANDIA, dále Věda fotogenická, která mapuje fotografické nadšení pracovníků Akademie věd ČR 

a novinkou byla výstava BESIP – Vidíme se s ukázkou reflexních prvků a jejich využitím.     

Mgr. Tereza Krištofová 
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Biologický kroužek 

2016/2017  

Pravidelné čtvrteční schůzky jsme už minulý školní rok zrušily a z větší části jsme je nahradili exkursemi. Ty větší, 

vícedenní se spaním proběhly během roku čtyři. Nejdříve jsme v říjnu vyjeli do tradičních Pasíček. Zde jsme 

pomohli s těžbou dřeva na zimu a úpravou ubikací. 

O víkendu 11. a 12. listopadu vyjel biologický kroužek na návštěvu CHKO Broumovsko. Poněkud divoké počasí 

se sněhovým popraškem změnilo naše původní plány, kterými byl úklid adršpašských skal, likvidace náletových 

vejmutovek a věšení budek. Ochranáři totiž už rok sledovali vlčí smečku v místních pohraničních hvozdech. V 

posledních čtrnácti dnech chovatelů skotu a ovcí nehlásili žádné škody, což naznačovalo, že se vlci vydali do 

Polska nebo jiných částí Čech. A právě tento fakt potřebovali zaměstnanci CHKO potvrdit nebo vyvrátit. Vybaveni 

mapami, GPS navigacemi, ampulemi na stěr vzorků DNA a svačinou jsme procházeli dva cca 15 kilometrové 

hraniční úseky, kde byl předpoklad, že by se vlci mohli zdržovat a zůstávat po nich stopy. To je nejčastěji trus, 

otisky tlap nebo pozůstatky stržených zvířat. Přes usilovnou snahu jen jedna z našich skupin objevila stopy, které 

by mohly patřit vlkovi. Bohužel jistota tu nebyla, někdy je někdy docela složité odlišit je od velkého psa. Každo-

pádně se potvrdilo, že vlci se pravděpodobně dočasně odstěhovali. Jak se to vyvine, uvidíme v příštím roce na jaře, 

protože se na Broumovsko budeme vracet. Jestli bude i naše příští aktivita spojena s vlky se uvidí.  

Další zajímavou aktivitou byla třídenní exkurse (22. – 24. 4.) do Mikulova. Letos jsme tu čistili Svatý kopeček od 

hromad dřeva, které jsme rozebírali a roznášeli do blízkých porostů. Bohužel počasí nám tak úplně nepřálo, neboť 

bylo velmi chladno. I tak jsme stihli navštívit unikátní archeoskanzen ve Velkých Pavlovicích, shlédnout expozici 

muzea v Dolních Věstonicích a projít se okolo břehů nádrží Nových Mlýnů. 

V zimě jsme ze starých podlážek ztloukli tři ptačí budky a rozšířili jejich celkový počet v areálu školy na 12, 

předpokládám, že i příští rok budeme pokračovat. Na dvoře jsme do vodní nádrže umístili okrasné vodní rostliny, 

kterým dominuje krásně kvetoucí leknín. 

Úplně poslední akcí pak byla návštěva zatopeného lomu sv. Anna u Březiny na moravskotřebovsku.  

Mgr. František Teichmann
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Horolezecký kroužek Agama 

2016/2017  

Do kroužku se zapojilo deset žáků. Kláru Menšíkovou, Elišku Strnadovou, Lenku Hlávkovou, Kristýnu Navráti-

lovou, Katku Kalousovou a Sáru Němečkovou doplnila nová krev z prváku: Martin Jansa, Jitka Habrová a Katka 

Dubská a Katka Houdková. Dalo by se říci slovem klasika, že „během služby se nic mimořádného neodehrálo,“ 

ale za úspěch považuji, absenci zraněných a za neúspěch vysokou absenci v docházce během druhého pololetí. 

Závěr sezóny obohatily v květnu závody. Letos byly, co do počtu startujících, výjimečné, protože na lanškroun-

skou stěnu přijelo více než 100 závodníků. Nejlepší byla v kategorii A opět Lenka Hlávková, před druhou Kristý-

nou Navrátilovou. Kroužek i letos probíhal za vydatné pomoci kolegyně Terezy Krištofové. 

Mgr. František Teichmann 
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Chovatelský kroužek 

Ve školním roce 2016/2017 se chovatelského kroužku aktivně účastnilo devět studentek naší školy. V tomto zá-

jmovém útvaru jsme se věnovali především chovu králíků a jejich výcviku pro poměrně mladý sport – Králičí hop. 

Podařilo se nám odchovat několik masných králíků a také tři výstavní kusy Novozélandského červeného, jejichž 

rodiče se zúčastnili výstavy v Letohradě. Také jsme jako posilu do našeho “hopáckého týmu“ získali Lociku 

z chovné stanice Bačkůrka a prodali našeho Medouše, který odcestoval do nového domova k paní, která se zabývá 

chovem dostihových koní.  

V tomto školním roce jsme se na kroužku scházeli dvakrát týdně, vždy v úterý a ve čtvrtek, kdy jsme naše králíky 

učili zvládat těžší třídy rovinné dráhy a parkuru. Od paní Ing. Lady Šípové-Krejčové jsme také zakoupili výškovou 

a dálkovou překážku, na kterých naši nejšikovnější králíci dosáhli obdivuhodných výsledků. Když už to našim 

králíkům tak pěkně skákalo, neváhali jsme přijmout možnost předvést je na předváděcích akcích před dětmi i 

dospělými.  Králíci všem ukázali, že se za své výkony nemusejí vůbec stydět, a proto jsme se s nimi vypravili i na 

závody.  

S Aether Golden Kids, Joyntym Checker Happiness, Daffne, Theem a Grace jsme své štěstí zkusili na závodech 

v různých koutech naší republiky - v Kamenném Újezdu, Praze, Kralupech nad Vltavou, Chotěboři, Kroměříži, 

Českých Budějovicích, Brně, Štěpánově, Lázních Toušeň, Olomouci a Lošticích. Theo se v Kralupech zúčastnil 

svých prvních neoficiálních závodů a vybojoval si první místo. V Českých Budějovicích zabodovaly Daffne 

a Grace, které si odvezly z rovinky a parkuru stříbrné poháry. Grace poté v Lázních Toušeň ukázala, že i malý 

králík může mnoho dokázat a umístila se na prvním místě s časem 9,94 s.  

Po zkušenostech z tolika závodů jsme se v dubnu rozhodli uspořádat si vlastní mini-závody pro členy našeho 

kroužku. Závody měli velký úspěch, nejeden student, či učitel se přišel na naše šikovné ušáky podívat. Letos do 

našeho týmu přibyly opět nové posily, proto doufám, že tento rok králíci a jejich vodiči opět předvedou, co v nich 

doopravdy je a ze závodů si znovu nějakou tu cenu přivezou. 

Nikola Kubalová, studentka 2.C 
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Lyžařský výcvik 

Druhý únorový týden jsme se studenty 1. ročníků odjeli na pravidelný lyžařský výcvik do nedalekých Čenkovic. 

Po příjezdu a ubytování na chatě SKI KLUB Česká Třebová jsme si společně prohlédli lyžařský areál a v šest 

hodin odešli na večeři do restaurace U Sněhuláčka, kde jsme měli zajištěno stravování. Večer byli všichni studenti 

proškoleni z BOZP, seznámeni s průběhem kurzu i se základy techniky jízdy na lyžích a snowboardu. 

V pondělí jsme rozdělili studenty podle dovedností do čtyř družstev a zahájili výcvik. Večer se uskutečnila před-

náška o první pomoci a nebezpečí hor. 

 

Úterní výcvik probíhal v podobném duchu, večerní přednáška se týkala vývoje a historie lyžování a studenti byli 

také seznámeni s lyžařskou a snowboardovou výstrojí a výzbrojí. Nezapomněli jsme ani na novinky z oblasti 

ochranných prostředků využívaných při zimních sportech. 

Středa byla ve znamení povinné půldenní bezpečnostní pauzy. Na řadě studentů se již začala projevovat únava 

z lyžování. 

Čtvrtek se stal posledním dnem, kdy probíhal lyžařský výcvik. Všichni se naučili základy bezpečného sjíždění na 

sjezdových lyžích a snowboardu. Pátek byl odjezdovým dnem. Po úklidu chaty jsme v dopoledních hodinách od-

jeli do Lanškrouna. 

Kurz hodnotíme jako velmi zdařilý, sněhové podmínky byly na letošní zimu dobré. Ubytování i strava na velmi 

slušné úrovni. Lyžařské dovednosti většiny studentů se během kurzu výrazně zlepšily. 

Mgr. Lenka Chrobáková 

Sportovně – cyklistický kurz 2017 

V pomaturitním období ve dnech 4. 6. - 9. 6. 2017 se uskutečnil cyklistický kurz studentů všech druhých ročníků. 

Kurz probíhal v krásném okolí Pastvinské údolní přehrady. Jako startovací základna nám tentokrát posloužila 

chata Bublačka. 

Letošního ročníku se zúčastnilo celkem 60 žáků. Pedagogický dozor tvořili:  Mgr. Lenka Chrobáková, Mgr. Fran-

tišek Teichmann, Ing. Rudolf Rabas, Mgr. Pavel Studený a Mgr. Jitka Motlová.  

 

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 
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krásnou místní přírodu a pamětihodnosti (např. naučná stezka v okolí Zemské brány). Někteří se teprve v kopco-

vitém 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. 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 urazily trasu údolím Divoké 

Orlice do pevnosti Hanička, kde byla zajištěna exkurze. Dále do Neratova na oběd a prohlídku místního kostela a 

zpět přes Zemskou bránu do Klášterce nad Orlicí. 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 45 km. 

V závěrečném dni proběhl branný závod družstev, kde studenti zúročili všechny své dosavadní dovednosti a zna-

losti získané během pobytu. Všichni projeli a proběhli vytýčenou trasou a na jednotlivých stanovištích s větším či 

menším úspěchem splnili úkoly z oblasti topografie, jízdy zručnosti 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 spo-

lupracovali 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 

Sportovně-poznávací pobyt 

Již řadu let pořádá naše škola sportovně poznávací rekreační pobyty pro žáky osmých a devátých tříd základní 

školy. Pobyt se koná vždy v červenci a mohou se ho zúčastnit všechny děti se zájmem o koně, psy, krávy, o jejich 

péči a chov. Letošní pobyt se konal od 10. do 15. července a zúčastnilo se ho celkem 40 žáků. 

Hlavní náplní pobytu je seznámení se s prostředím naší školy, města a jeho okolím, provozem stájí, chodem psího 

útulku. Letos byl mezi dětmi rekordní zájem o jezdecký výcvik, nechybí návštěva koňských farem v Ostrově, rybí 

farmy v Sázavě nebo ukázka agility. Jednodenní výlet je vždy tematicky zaměřen – letos jsme navštívili záchran-

nou stanici zvířat v Pasíčkách a zámek a hřebčín ve Slatiňanech. Nechybí čas ani na sport a odpočinek – návštěva 

horostěny, minigolfu a v případě pěkného počasí i koupání. 
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Myslím, že většina dětí odjíždí spokojených a přesvědčených o tom, že práce se zvířaty má své kouzlo, nabíjí nás 

pozitivní energií a uspokojuje naše potřeby. 

Mgr. Lenka Chrobáková 
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Utužování pracovního kolektivu aneb Předvánoční Míšeň 

V sobotu 26. 11. 2016 se učitelé, zaměstnanci školy, domova mládeže a rodinní příslušníci v časných ranních 

hodinách vypravili na poznávací jednodenní zájezd do Německa. 

Cesta probíhala hladce, a tak jsme již před desátou hodinou ranní vystoupili z autobusu u zámku Moritzburg, kde 

se natáčela pohádka Tři oříšky pro Popelku. Měli jsme objednanou prohlídku pohádkové expozice, která byla 

velmi zajímavě řešena. Mohli jsme si vyzkoušet kostýmy z pohádky, vzít si kouzelné oříšky či zhlédnout model 

statku, kde se natáčely exteriéry. Celá návštěva zabrala asi hodinu a po zakoupení suvenýrů zbyl ještě čas na 

prohlídku zámeckého okolí, které musí být nádherné v letních měsících, neboť zámek je obklopen jezery a zahra-

dami.  

Poté jsme se vydali do malebného městečka Meissen (Míšeň), kde nás čekala prohlídka slavné míšeňské porce-

lánky. První část jsme absolvovali v dílnách, kde nám postupně ukazovali, co všechno se musí udělat, aby takový 

vzácný porcelán vzniknul – jak ho vytvarovat i do nejmenších detailů, ručně malovat, glazovat a poté vypálit. Také 

nám ukázali typickou značku této porcelánky – dva překřížené meče, takže každý z nás začal pátrat ve své mysli, 

zda alespoň jeden takovýto kousek doma nevlastní. 

Po návštěvě dílen jsme si mohli prohlédnout různé druhy výrobků, které jsou seřazeny do jednotlivých expozic 

v několika patrech celé veliké budovy. Oči nám až přecházely. Také jsme se podívali do malé prodejničky. Velice 

rychle jsme ale pochopili, že naše peněženky nejsou dost nadité na to, abychom si něco mohli koupit. Opravdu se 

zde platí za značku, a to dost. 

Odpolední program patřil prohlídce Míšně, vystoupali jsme až nahoru na kopec k hradu Albrechtsburg, odkud 

byly nádherné výhledy na řeku Labe a přilehlé okolí. Dozvěděli jsme se také několik zajímavostí o tomto městečku 

a byli jsme překvapeni, jak je malinké. 

Pozdní odpoledne jsme strávili na místních adventních trzích, kde si mnozí z nás koupili něco na zahřátí či nějaké 

vánoční dárečky. S adventními trhy ve velkých městech se ale tyto nedaly srovnat. 

Čas rychle uplynul a my se vydali zpět, abychom pohodlně do půlnoci dorazili domů. 

Ráda bych poděkovala vedení školy, že tuto akci umožnilo a také FKSP, z jehož zdrojů byl zájezd financován. Co 

říci na závěr? Stmelovacích zájezdů není nikdy dost a už se těším na další. 

Mgr. Martina Dolečková 
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Učitelé zase po roce spolu při turistice  

Zase po roce 24. 6. 2017 náš učitel-

ský sbor zavítal na túru tentokrát do 

rakouských Alp. Po několikahodi-

nové jízdě jsme konečně přijeli do 

Göstlinských Alp k říčce Mendling, 

kde jsme v jejím údolí objevovali 

historii zejména přepravy dřeva do 

pecí, které tavily rudu v dávné mi-

nulosti. Naučná stezka byla zpes-

třena i videem z historie přepravy 

dřeva a obyvatel v malém skanzenu. 

V parném dni po občerstvení ve sty-

lové hospůdce jsme se přemístili do 

mnohem náročnější soutěsky Palfau 

k řece Salza. Tato soutěska je uni-

kátní soustavou čtyř mohutných vo-

dopádů, které byli při slunečním po-

časí opravdu duhové a mohutné, 

protože je napájí vody z nejvyššího 

vrcholu těchto Alp Hochkaru. Sou-

těska nebyla dlouhá, ale převýšení 

bylo skoro 400 m, a tak i nejzdat-

nější z nás v obrovském parnu měli 

co dělat při jejím zdolání až nahoru 

k vyhlídce. Asi po tříhodinovém 

slezení soutěsky jsme se spěchali 

občerstvit do nedaleké hospůdky, 

která se nám stala útočištěm na dal-

ších asi sedm hodin kvůli čekání na 

přistavení nového autobusu z Čech. 

Díky defektu na našem autobuse 

jsme tak měli možnost se nejenom vykoupat v řece Salza, ale i dobře se pobavit při ochutnávce místních brambo-

rových specialit a výborném pivu. 

Mgr. Martina Tomková 
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Kulturní akce 

Mikuláš 2016 

V posledních letech se mezi našimi žáky vždy najde několik nadšenců, kteří v rolích Mikuláše a bytostí andělských 

i pekelných jdou zpovídat malé hříšníky do sousední mateřské školy.  

Letos se této milé povinnosti  opět ujali veterináři ze 3.B. A že jim to opravdu slušelo!!! 

Mikuláši, Andělé i Čertíci, děkujeme vám za všechny děti hodné i polepšené!!!! 

Mgr. Martina Dolečková 
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Anglické divadlo v naší kulturní místnosti 

Prvního prosince 2016 jsme výuku anglického jazyka strávili příjemně při 

zhlédnutí dvou divadelních představení „The Old English Literature“ a „The 

History of England II“, které sehrál divadelní spolek The Bear v naší školní 

kulturní místnosti. Na obě předsta-

vení jsme se snažili naše studenty při-

pravit díky zaslaným materiálům od 

tohoto výchovně vzdělávacího diva-

dla. Jazyková úroveň těchto her byla 

náročnější (B1-B2) zejména při před-

stavení o anglické literatuře. Přes po-

čáteční obavy se obě hry studentům 

velmi líbily, protože herci byli skvělí 

svými hereckými výkony i tím, že se 

snažili udržet kontakt s našimi stu-

denty pomocí různých dotazů, použí-

váním plakátů či zapojením studentů 

přímo na jevišti. Žáci si tak vedle procvičení anglického jazyka rozšířili své 

znalosti o starou anglickou literaturu až po období viktoriánské v Anglii a 

historii Velké Británie od 17. století po současnost. Proto se už teď těšíme 

na možnost zhlédnutí dalších anglických divadelních představení v novém školním roce. 

Mgr. Martina Tomková 

A opět adventní Vídeň! 

V brzkých ranních hodinách 20. 12. 2016 jsme s prvními ročníky odjeli z Lanškrouna ve vánoční atmosféře, kterou 

ještě navíc znásobily přívaly sněhu cestou i ve Vídni. V mrazivém počasí jsme zhlédli Španělskou jezdeckou školu 

v Hofburgu. Tentokrát jsme byli obohaceni nejenom klasickou hudbou ale i o promítání videa při výcviku lipicánů. 

Po veřejném tréninku jsme díky kontaktům studentky z 1. A měli možnost si prohlédnout konírnu v renesanční 

budově Stallburg. Po seznámení se s centrem s hlavními památkami a posíleni občerstvením na adventních trzích 

jsme strávili odpoledne v přírodovědném muzeu. Studentům se opět exkurze velmi líbila, tak se už teď těšíme na 

další možnost návštěvy v novém školním roce. 

Mgr. Martina Tomková 

 



Střední škola zemědělská a veterinární Lanškroun 

92  

Exkurze 

Zpráva z odborné exkurze v Pomoraví a Zlatohorsku 

Třídy: 1. C, 3.C / 13. 6. – 15. 6. 2017 

První den jsme strávili poznáváním řeky Moravy od Postřelmova do Lukavice na raftech. Večer jsme uskutečnili 

malou túru k Velkému mechovému jezírku v přírodní rezervaci Rejvíz, kde jsme byli ubytováni.  

Druhý den jsme po snídani objevovali krásy zlatých dolů po naučné stezce kolem Zlatorudných mlýnů až do 

Zlatých Hor, kde jsme navštívili muzeum s těžbou zlata, regionální historií včetně pálení čarodějnic. Odpoledne 

jsme si prohlédli rodinnou farmu paní Frankové (Lucky Horse Farm), kde naši studenti mohli vyzkoušet wester-

nové ježdění na koni. 

Poslední den následovala prohlídka jeskyní Na Pomezí, největší jeskynní systém v ČR vzniklý rozpouštěním mra-

moru s celkovou délkou 1 km a pro turisty s délkou 530 m. Dále jsme zavítali do Priessnitzových lázní Jeseník a 

kolem památníků obětem čarodějnických procesů do Jeseníku. Nakonec jsme zhlédli zámek ve Velkých Losinách. 

Mgr. Martina Tomková 
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Rafťáci aneb Exkurze 3. B trochu jinak  

Dne 14. 6. 2017 jsme se se třídou 3.B vydali na třídenní exkurzi.  

Začali jsme v Postřelmově, kde jsme se nalodili na rafty a na kanoe a nasávali jsme z lodí krásu řeky Moravy 

a Litovelského Pomoraví. Také jsme poznávali charaktery našich studentů. Které voda spolehlivě prověří. U ně-

kterých jsem ráda musela změnit názor. 

První den jsme zdolali po vodě zhruba 20km. Poté jsme zakotvili ve vesnici Třeština, kde jsme navštívili místní 

koňskou farmu. 

Druhý den jsme minuli Mohelnici a vykoupali jsme se v jednom z místních tzv. písáků s nádherně průzračnou 

modrou vodou. Také jsme stmelovali kolektiv pomocí různých her důvěry. 

Tento den jsme prozkoumali nádherné meandry, slepá ramena a náhony řeky Moravy. Zaujalo nás také několik 

technických památek (stará elektrárna a jezy). 

Po dalších 20km jsme zakotvili v přístavišti Nové Mlýny, postavili jsme si stany a vydali se po naučné stezce 

Romantickou krajinou Lichtenštejnů. Hlavní zastávkou se stala vyhlídka na meandr řeky Moravy, které se říká 

Templ a má podobu malého rokokového pavilonku. 

Třetí den jsme zahájili sjezdem celkem bezpečného jezu, který si někteří sjeli vícekrát. Posledních 10km jsme si 

na lodích a raftech museli tvrdě odpracovat na tzv. voleji. O to víc jsme si mohli vychutnávat nádheru místní 

přírodní rezervace, kde to chvílemi vypadalo jako v pralese nedotčeném lidmi. Bezpečně a ve zdraví jsme v Litovli 

zakotvili, nováčci byli pasováni na vodáky. 

Exkurzi jsme zakončili krátkou prohlídkou místního pivovaru. 

Myslím si, že exkurze se zdařila, prověřila charaktery a splnila svůj účel. 

Mgr. Martina Dolečková  
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XII. INSPEKČNÍ ČINNOST PROVEDENÁ ČŠI 
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Inspekční činnost provedená ČŠI 

Ve školním roce 2016/2017 neproběhla ze strany ČŠI na SZeŠ žádná inspekční činnost. 

Ing. David Hruška, ředitel školy 
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Financování školy za rok 2016 

Hodnocení činnosti organizace: 

 

Vypořádání finančního vztahu k rozpočtu zřizovatele 

 

a) Rozpočet školy 

Neinvestiční příspěvek na provoz školy ................................... 23.657 tis. Kč 

- Z toho příspěvek na provoz   ....................................................  4.406  tis. Kč 

 

Příjmy z činností školy ............................................................... 6.367 tis. Kč 

Příjmy celkem  .......................................................................... 34.430 tis. Kč 

Náklady celkem  ....................................................................... 34.430 tis. Kč 

Hospodářský výsledek  ..........................................................  0 tis. Kč 

b) Investiční činnost 

V průběhu roku nám zřizovatel, Pardubický kraj, poskytnul dotaci 1.145 tis.Kč na rekonstrukci prosklených stěn 

na domově mládeže. Staré stěny byly provedeny v hliníkových a ocelových rámech. Byly staré více než 25 let. Při 

dešti jimi zatékalo a profukovalo. Nyní je vše v plastu. Celá budova dostala modernější vzhled. Navíc určitě dojde 

ke zvýšení komfortu bydlení na internátu a možná i k úsporám energií za vytápění. 

 Z ministerstva zemědělství nám z nového dotačního programu Center odborné přípravy nám byla poskytnuta do-

tace 1.616 tis. Kč na nákup učebních pomůcek pro výuku zemědělství a veterinářství. Podmínkou byla naše 10% 

spoluúčast. Toho jsme samozřejmě využili. Nakoupili jsme rentgenové a sonografické přístroje, přívěs pro koně a 

další vybavení. Většinou jsme těmito pomůckami dovybavili již dříve vybudovanou veterinární laboratoř. Dotační 

program bude navíc pokračovat ještě v dalších 5 letech. Využijeme toho k nákupu traktoru a dalšího vybavení do 

autoškoly a pro výuku praxe.  

Z prostředků naší školy jsme v roce 2016 koupili zejména starší transportér pro 8 lidí. To nám umožní vozit žáky 

po provozech spolupracujících podniků, na exkurze a podobně.  

Fond reprodukce investičního majetku: 

Počáteční stav --------------------------------------------------------------------------------------------------- 521 tis. Kč 

Tvorba z odpisů ---------------------------------------------------------------------------------------------- 2.152 tis. Kč 

Odpisy, prodej a úhyn zvířat ---------------------------------------------------------------------------------- 760 tis. Kč 

Investiční dotace od zřizovatele   ------------------------------------------------------------------------- 1.145 tis. Kč 

Investiční dotace min. zemědělství ----------------------------------------------------------------------- 1.616 tis. Kč 

Nařízený odvod  --------------------------------------------------------------------------------------------- 1.554 tis. Kč 

Investiční akce, pořízení majetku ------------------------------------------------------------------------- 2.514 tis. Kč 

Převod zvířat do základního stáda --------------------------------------------------------------------------- 333 tis. Kč 

Opravy nemov. majetku ------------------------------------------------------------------------------------ 1.320 tis. Kč 

Konečný stav ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 473 tis. Kč 
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c) Ostatní fondy 

 

FKSP: 

Počáteční stav ------------------------------------------------------------------------------- 183 tis. Kč 

Konečný stav  ------------------------------------------------------------------------------- 248 tis. Kč 

Prostředky fondu byly použity především na stravování zaměstnanců, koupě vitamínů a rozloučení za-

městnanců v závěru roku.  

Fond rezervní: 

Počáteční stav……………………………………………………  116 tis. Kč 

Konečný stav……………………………………………………    110 tis. Kč 

 

Hospodářský výsledek hlavní činnosti 

Hospodářský výsledek za hlavní činnost školy v roce 2016 činil 0,00 Kč a hospodaření školy bylo tedy vyrovnané. 

Podařilo se nám dovybavit moderním nábytkem poslední učebnu na staré budově. V příštím období se zaměříme 

zejména na domov mládeže. Na obnovu podlahových krytin a nábytku jsou ale naše zdroje příliš malé.  

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 čin-

nosti. 

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 2016 byl výsledek hospodářské činnosti + 24 tis. Kč. To je stejné jako v roce 2015. Celý hospodářský 

výsledek byl převeden do rezervního fondu. Problémem je to, že statek nemá vlastní právní subjektivitu a je pou-

hou doplňkovou činností příspěvkové organizace. S tímto statutem mu uniká spousta možných dotačních titulů 

směřujících do zemědělství. Jaký způsobem např. řešit obnovu techniky, když traktor stojí 3 mil. Kč.?  Nevíme. 

Stále více jsme přesvědčeni, že sloučení se školou z roku 2011 nebylo pro statek úplně ideální řešení.   

Karel Tribula 
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XIV. ÚČAST ŠKOLY  

V MEZINÁRODNÍCH PROGRAMECH 
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Mezinárodní aktivity - evropské projekty od roku 2000 

 Evropa – náš domov  - jazykový projekt (partner – Itálie, 2000) 

 Informace o Evropě – naše regiony – Mládež pro Evropu (partneři – Itálie, Portugalsko, Francie, 2001) 

 Cítíme se Evropany  - mezinárodní seminář – Mládež pro Evropu (účastníci – Itálie, Irsko, VB, Německo, 

Holandsko, Bulharsko, Španělsko, 2002) 

 Národní tradice – výměnný projekt podpořený Pardubickým krajem (partner – Portugalsko, 2003) 

 Hudba a tradice v Evropě – jazykový projekt Comenius (partner – Portugalsko – Madeira, 2004-2005) 

ocenění LABEL 2008 

 Zemědělství je mým koníčkem – Leonardo da Vinci (partner – Slovinsko, 2005-2006) 

 Dva slovanské jazyky v evropském společenství – jazykový projekt Comenius (partner Bulharsko, 2006-

2007) 

 Co ukrývají a tají naše lesy – jazykový projekt Comenius (partner Norsko, 2008-2009), ocenění LABEL 

2010 

 Exkurze v Paříži - exkurze studentů do Paříže financovaná z grantu MŠMT ČR v rámci ocenění projektu 

Hudba a tradice v Evropě  

 Rok se Sibylou- dívčí klub AE Sibyla a jeho celoroční aktivity v rámci projektu Mládež v akci, 2008/2009  

 Internet a interaktivní tabule jako nástroj výuky anglického jazyka – projekt v rámci programu EHP 

Norska (partner Island, 2009-2010) 

 Mezinárodní patchwork – projekt vzdělávání dospělých Grundtvig (partneři – Španělsko, Itálie, Polsko, 

Skotsko, Turecko, 2009-2010) 

 Týden se Sibylou – Mládež v akci (dívčí klub AE Sibyla a jeho týdenní projekt ve spolupráci se španělskou 

organizací - září 2010) 

 Boříme zdi – Mládež v akci (týdenní pobyt našich a španělských studentů v kempu poblíž města Malagy – 

červen 2011) 

 Zemědělské podmínky v různých klimatických zónách – Leonardo da Vinci (partneři Francouzská Poly-

nésie, Chorvatsko, 2012-2014), ocenění LABEL 2014, ocenění Pečeť kvality 2012 (Evropská jazyková 

cena) 

 Jak proti handicapu – Mládež v akci (týdenní pobyt našich a norských studentů v kempu poblíž města 

Trondheimu (září 2013) 

 Technologické listy výroby regionálních potravin – Erasmus + (partnerský projekt zemědělských škol 

Francie, Norsko, Portugalsko) – začátek podzim 2014, projekt jsme tento školní rok ukončili. 

 Exkurze Londýn – prosinec 2014 (studenti vycestovali z finančních prostředků ocenění Label 2014) 

 Jazyková gramotnost – základ vzdělání – OPVK – výzva 56 - rok 2015, 2 jazykové pobyty pro učitele 

(Malta, Madeira), vzdělávací pobyt pro studenty (Wales), čtenářské dílny a vybavení školní knihovny – 

6 elektronických čteček knih a cca 400 nových knih 

 Zvyšování kvality internacionalizace školy – Erasmus + 2015 – 2016 – mobility 9 učitelů  

 Being young in Europe – Erasmus + - schváleno 2016 (partneři: Turecko, Rakousko, Německo, Polsko, 

Česká republika, Itálie – Sicílie) 

 Let´s Explore Our Natural Treasure – Erasmus+ - schváleno 2017 (partneři: Itálie – Sicílie, Norsko, Česká 

republika) 
Mgr. Radmila Janoušková
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Projekt 1: Zvyšování kvality internacionalizace školy 

Klíčová akce 1 – Mobilita jednotlivců v oblasti vzdělávání 

Erasmus +: Comenius 

Popis a cíle projektu: 

Tento projekt je zaměřen na mobility učitelů, a to jak učitelů odborných předmětů, tak učitelů jazyků, ale i na výjezd 

zástupců vedení školy. Účelem mobilit zahrnutých v tomto projektu je podpořit proces zkvalitňování a zefektivňo-

vání mezinárodních aktivit školy. V budoucnu chceme mezinárodní spolupráce více využívat ke zlepšování kvality 

a modernizaci systému vzdělávání a odborné přípravy. Chceme rovněž, aby mezinárodní aktivity byly pro naše stu-

denty přínosem nejen v oblasti rozvoje jazykových kompetencí, kompetencí v používání informačních a komunikač-

ních technologií či v oblasti mezikulturní výměny, ale aby přispívaly také k rozvoji kompetencí a dovedností, jež 

přímo souvisejí s jejich odborností. 

Přestože máme s mezinárodními aktivitami bohaté zkušenosti, je třeba zapojit do nich větší počet učitelů vyučují-

cích odborné předměty a také vedoucí pracovníky školy tak, aby škola mohla plnit cíle týkající se mezinárodních 

aktivit a jejich zaměření a efektivně tyto aktivity začlenit do strategických plánů rozvoje školy. 

Základním cílem tohoto projektu je zvýšit kvalitu internacionalizace školy prostřednic-

tvím: 

- získání vhledu do problematiky daného oboru v evropském kontextu 

- rozvoje metodických kompetencí učitelů a jejich obohacení o příklady dobré praxe z jiných evropských zemí 

- rozvoje jazykových a komunikačních kompetencí učitelů, zejména učitelů odborných předmětů 

- v návaznosti na to i zdokonalení jazykových a IKT kompetencí studentů 

- získání poznatků o kulturní rozmanitosti evropských zemí 

- získání kontaktů na kolegy z evropských zemí a identifikace možných oblastí spolupráce s nimi. 

Mobility uskutečněné v rámci projektu: 

Mobility uskutečněné v rámci projektu: 

Termín Místo Téma 

26. 7. - 7. 8. 2015 

Cardiff 

Velká Británie 

kurz pro učitele anglického jazyka 

„Kreativní aktivity a motivující materiály pro středoškolské stu-
denty“ 

Mgr. Martina Tomková 

15. 2. - 26. 2. 2016 

Londýn  

Velká Británie 

jazykový kurz a studijní návštěva na Royal Veterinary College 
v Londýně 

MVDr. Hana Honsová 

5. 6. - 11. 6. 2016 

Cheltenham 

Velká Británie 

metodický kurz pro učitele chemie, biologie a fyziky 

„Jak učinit vědu atraktivnější“ 

Mgr. Tereza Krištofová 

http://www.szes-la.cz/dokument/287/
http://www.szes-la.cz/dokument/287/
http://www.szes-la.cz/dokument/291/
http://www.szes-la.cz/dokument/291/
http://www.szes-la.cz/dokument/316/
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1. 8. - 12. 8. 2016 

Dublin 

Irsko 

kurz pro učitele anglického jazyka 

„Použití informačních a komunikačních technologií ve třídě“ 

Ing. Petra Zíková 

23. 10. - 29. 10. 2016 

Malaga 

Španělsko 

kurz pro vedoucí pracovníky škol 

„Vzdělávací seminář a strukturované studijní návštěvy škol ve 
Španělsku.“ 

Mgr. Daniela Pravdová 

30. 10. - 5. 11. 2016 

Eindhoven 

Nizozemí 

kurz pro učitele biologie 

„Praktické učení se v Erasmus+“ 

Mgr. František Teichmann 

20. 2. - 24. 2. 2017 

Richard Language 
College Bourne-
mounth 

Velká Británie 

kombinovaný kurz pro učitele středních i základních škol 

CLIL metodologie v praxi 

Ing. Miluše Klížová 

23. 4. - 30. 4. 2017 Finsko 

seminář s návštěvami finských škol 

Méně je více aneb postřehy z finského školství 

Mgr. Radmila Janoušková 

z webových stránek SZeŠ Lanškroun zpracovala Mgr. Lenka Tejklová 

 

Mobilita: 

30. 10. – 5. 11. 2016, Eindhoven, Nizozemí 

 

Kurz pro učitele biologie „Praktické učení se v Erasmus+“ 

Díky projektu Erasmus+ jsem prožil první týden v listopadu na středně velké nizozemské škole Stedelijk College 

v Eindhovenu. Mým cílem bylo podívat se na způsoby výuky biologie v zahraničí, získat zkušenosti s metodou clil 

(výukou předmětu v angličtině), zlepšit své komunikační schopnosti v cizím jazyce a navázat kontakty s touto 

v mnoha směrech jinou školou. Někdy se takovému způsobu dalšího vzdělávání říká Job shadowing. 

Stedelijk College představuje na nizozemské poměry středně velké zařízení se cca 1600 žáky, kteří sem nastupují ve 

cca 12 letech a končí podle zvolené úrovně vzdělávání po 4 – 6 letech. Dále pak mohou pokračovat jak na univerzitu 

(především z nejvyššího stupně wvo) tak i do odborných škol, které představují naše odborná učiliště nebo odborné 

školy s maturitou. Mezi jednotlivými úrovněmi mohou žáci libovolně přecházet, pokud však splní zkoušky.  

http://www.szes-la.cz/dokument/317/
http://www.szes-la.cz/dokument/326/
http://www.szes-la.cz/dokument/326/
http://www.szes-la.cz/dokument/323/
http://www.szes-la.cz/dokument/333/
http://www.szes-la.cz/dokument/334/
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Výuka probíhá většinou obdobně jako 

u nás. Vyučování začíná nejčastěji v 8:10 a 

končí okolo 16 hodin. Rozdíl je v tom, že 

hodiny trvají 50 minut a nejsou mezi nimi 

přestávky. Blázinec je to především pro 

učitele, který má standardně úvazek 28 – 

30 hodin týdně. Obědová pauza trvá 25 mi-

nut. Žáci si buď přinesou svačinu, nebo si 

koupí sendvič v bufetu. Něco jako teplý 

oběd s polévkou se zde nekoná.  

Výuka probíhá často frontálně a třídy mají 

25 – 34 žáků. Velmi častá – možná nejčas-

tější forma vzdělávání je samostatná práce 

s učebnicí, pracovním sešitem nebo pra-

covními listy. Žáci dostávají učebnice a 

pracovní sešity zdarma a zůstávají jim. Clilové hodiny v angličtině se zavádí hned od prvního ročníku wvo. A pro 

žáky to evidentně nepředstavuje velký problém. Jejich jazyková vybavenost je oproti našim školám výrazně lepší 

a platí to obecně i pro běžné obyvatele. S řidičem autobusu se domluvíte v angličtině stejně dobře, jako s prodavačkou 

v zelenině. 

Učebnice biologie jsou velmi moderní 

a nejvyšší úroveň posledního ročníku 

wvo přesahuje svou náročností a množ-

stvím informací české učebnice pro 

gymnázia. Obsahově se biologie hodně 

věnuje člověku, ekologii, genetice, aktu-

álním tématům (například geneticky 

modifikovaným organismům) a praktic-

kým dovednostem - mikroskopování. Je 

však třeba zmínit, že v poslední fázi stu-

dia si studenti již předměty volí podle 

typu navazujícícho univerzitního studia. 

Podmínkou pro úspěšné zvládnutí před-

mětu je dosažení 55% správných odpo-

vědí v testu. Standardní výkony se pohy-

bují okolo 60%. Výjimečně dosahují 

80%. Učitelé naráží velmi často na stejné potíže jako v ČR. Žáci nemají obvykle mnoho motivace pro studium, neplní 

domácí úkoly, spokojují se s průměrnými výsledky. Z hlediska biologie silně pokulhávají v praktických znalostech 

rostlin a živočichů.  

Na učitelích je znát, že vysoký počet hodin je nutí být v klidu a moc se během hodin nevášnit. Učitelé neřeší pozdní 

příchody žáků, nevšímají si zapnutých telefonů ani sluchátek, často zadají práci a pak individuálně konzultují, nebo 

si dělají vlastní práci. Více skupinového vyučování a praktických hodin mají v prvních ročnících. Přípravy na data-

projektorech jsou spíše symbolické a nikterak propracované. Výuka se opírá především o učebnice. Učitelé nepracují 

na složitých evropských projektech, nesepisují školní vzdělávací plány. Obsah a rozsah vzdělávání je daný centrálně. 

Na Stedelijk College si však učitelé připravili i vlastní verzi pracovních sešitů do biologie v angličtině i vlastní an-

glicky psanou učebnici. Hodně času věnují přípravě čtvrtletních testů, které jsou pro výsledné známkování klíčové. 

Vybavení školy je velmi moderní, staré třídy představují zařízení z roku 2000. Ostatní třídy jsou postavené před šesti 

léty. Laboratoře i běžné učebny jsou vybavené moderními výukovými prostředky. Interaktivní tabule jsou standardem, 

novinkou je zde 3D tiskárna. Mikroskopy, lupy a další zařízení svědčí o pravidelných a nemalých investicích do jed-

notlivých předmětů. 
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Součástí mého pobytu byly také výlety po městě a nedalekém okolí. Díky pěknému počasí jsem to zvládal na vypůj-

čeném kole, na kterém jsem během pěti dnů najel 112 km. Navštívil jsem okolní vesnice, přírodní rezervaci na severu 

Eindhovenu a velkou část města. V pátek jsem se svou kolegyní Denise navštívil moderní mléčnou farmu na severu 

Nizozemska u města Gouda. Reálné setkání s nizozemským farmařením ukázalo, jak těžký je to chleba. Tím spíš, 

když výkupní ceny mléka jsou na 30 centech za litr. 

Mgr. František Teichmann 

 

Mobilita: 

23. 10. – 29. 10. 2016, Malaga, Španělsko 

 

Kurz pro vedoucí pracovníky škol  

„Vzdělávací seminář a strukturované studijní návštěvy škol ve Španělsku“ 

 

Sobotní ráno 22. 10. 2016 jsem vyrazila na dlouho plánovanou cestu za získáváním nových zkušeností do španělské 

Andalusie. Týdenním útočištěm se stal exotický přístav na samém jihu Evropy – Malaga. Zpočátku moje cesta nevy-

padala příliš šťastně. Kufr při překládání v Bruselu utrpěl těžkou újmu; jeho ulomené kolečko při další manipulaci 

citelně chybělo. 

Protože po příletu do Malagy hodinové ručičky ukazovaly 21. hodinu a venku panovala naprostá tma, místo reklamace 

zavazadla, jsem raději začala řešit přepravu z letiště do centra města. Jednoduchou, v mém případě málo používanou 

angličtinou jsem se zeptala na autobusovou zastávku, kterou jsem pak celkem snadno našla. To, že mi moc nerozumí, 

jsem přisuzovala mé špatné výslovnosti. Po krátkém pobytu ve Španělsku, jsem ale zjistila, že chyba není pouze na 

mé straně. Španělé, přestože žijí v jedné z nejvíce navštěvovaných zemí Evropy, s angličtinu příliš velcí kamarádi 

nejsou, možná jsou na tom obdobně jako Češi. 

Po napínavé jízdě nočním autobusem jsem zjistila, že mám málo podrobnou mapu, že je ve městě více ulic než na 

mém schémátku a že mě nikdo z kolemjdoucích nedokáže nasměrovat k hotelu. S rozbitým kufrem, v nočních hodi-

nách, špatnou mapou i angličtinou jsem propadala panice. Proklínala jsem se, že jsem jako správný Čech zvolila 

levnější autobusovou dopravu místo taxislužby. Naštěstí jsem potkala slušného mladíka, který mě dovedl až k hotelu. 

Začátek mé cesty nebyl právě vydařený, ale můj učitelský optimismus mě neopouštěl. Španělé mi začali připadat 

přátelští a srdeční, což se mi během pobytu několikrát potvrdilo. Při úvodním setkání si mé sympatie získal lektor a 

průvodce celého týdne Eduardo, který mě díky svému srdečnému přivítání, obrovskému nadšení a výborně připrave-

nému programu zbavil počátečních obav.  

Náplň kurzu obsahovala dvě části – jedna byla výhradně zaměřena na vzdělávací systém a návštěvy vybraných škol a 

druhá část na poznávání španělské historie, kultury a jejího vlivu na další místa Evropy. 

Po nedělním zahřívacím a seznamovacím kole nás čekal týden plný časově náročných, ale lákavých činností. Pondělní 

dopoledne a část odpoledne jsme trávili na místní univerzitě, kde probíhaly úvodní přednášky týkající se španělského 

vzdělávacího systému a charakteristiky španělské společnosti. V následujících dnech jsem měla možnost navštívit 

další tři školy poskytující základní či střední vzdělávání. Vedoucí pracovníci svou školu vždy stručně představili a po-

psali své běžné pracovní činnosti, cíle ale také problémy. Dostala jsem možnost účastnit se výuky v několika hodinách 

a zapojit se do diskuse s místními žáky. Španělští studenti se chovali velmi přátelsky a ve svých výkonech se příliš 

nelišili od těch našich. 

Podle vybavení a způsobu výuky bylo zřejmé, že se do procesu vzdělávání velmi zapojuje technika – interaktivní 

tabule, tablety, připojení k internetu apod. Prosazuje se týmová práce a velký důraz se klade na výuku cizích jazyků. 

Přestože je vidět, že jsou teprve na počátku modernizace vzdělávacího systému, všude panuje velmi přátelská, řekla 

bych, až rodinná atmosféra mezi učiteli a žáky. 
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Pedagogové, se kterými jsem se setkala, byli velmi pozitivně naladění, nadšení svým povoláním, přestože, jak sami 

přiznávali, i oni se těžko adaptují na rychle probíhající změny systému. Stojí, stejně jako učitelé u nás, mezi rodiči 

a žáky na jedné straně a státem a jeho vizí budoucího rozvoje školství na straně druhé. 

Španělské školství se od roku 1990 

potýká s problémem velkých systémo-

vých změn v krátkém časovém úseku 

a společnost, studenti i učitelé se těžko 

přizpůsobují rychle probíhajícím změ-

nám. Od letošního školního roku bylo 

například zavedeno povinné testování 

v různých věkových kategoriích 

(9. třídy, státní maturitní zkouška). Do 

devadesátých let byl španělský vzdělá-

vací systém velmi uvolněný, školy se 

neřídily žádným propracovaným kuri-

kulem, vyučovaly podle svých vzdělá-

vacích programů, které nekorespondo-

valy s ostatními školami. Každá škola tedy učila, co sama považovala za vhodné a s čím souhlasily orgány povolující 

otevření školy. Proti povinnému testování se velmi striktně postavili studenti, kteří v týdnu mého pobytu proti této 

systémové změně stávkovali. Pozitivním přínosem současných změn je kladení většího důrazu na výuku anglického 

jazyka a použití moderních metod výuky (např. týmová a projektová výuka a využití moderních technologií ve výuce 

– interaktivní tabule, tablety, práce s internetem). Díky velkým investicím do školství a lepšího postavení učitele 

ve společnosti je na školách vidět vyrovnaný počet učitelů a učitelek, zatímco u nás učitelství začíná být převážně 

ženským povoláním.  

Se svými evropskými kolegy jsem měla možnost navštívit kromě škol a univerzit i některá historicky zajímavá místa 

Andalusie. Přímo v Malaze jsme si s průvodcem prošli nejatraktivnější památku - vojenskou tvrz Alcazaba, která 

ukazuje na dávnou přítomnost orientálních muslimů na jihu této země. 

Protože je Malaga rodným městem významného světového malíře Pabla Picassa, nemohli jsme se domů vrátit bez 

návštěvy jeho muzea. Muzeum nabídlo našim očím díla z různých tvůrčích období jeho života.  

Celodenním výletem byla návštěva univerzity v Granadě a odpolední prohlídka památky UNESCO – bývalého mus-

limského miniměstečka Alhambry. 

Týdenní pobyt na jihu Evropy pro mě byl velkou inspirací pro práci ve školství, ale také motivací mého dalšího 

jazykového vzdělávání. Děkuji tímto iniciátorkám a realizátorkám projektu Petře Zíkové a Martině Tomkové za mož-

nost vycestovat, trochu se odreagovat, načerpat nové síly a zkušenosti nejen ze španělského školství.  

Mgr. Daniela Pravdová 
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Mobilita: 

19. 2. – 24. 2. 2017, Bournemounth, Velká Británie 

 

Kombinovaný kurz pro učitele středních i základních škol  

CLIL metodologie v praxi 

V posledním únorovém týdnu jsem vyra-

zila do Velké Británie na kurz CLIL = 

content and languace integrated learning, 

což v překladu znamená včleňování an-

glického jazyka do výuky jiných, v na-

šem případě odborných, předmětů. Plná 

očekávání jsem vystoupila po celoden-

ním cestování v nádherném přímořském 

městě Bournemouth. 

Vlivem mé orientační neschopnosti jsem 

Richard Language College objevila asi 5 

minut po oficiálním začátku kurzu. Hned 

po vyplnění všech potřebných doku-

mentů jsme byli podrobně testováni 

v poslechu, gramatice, mluveném a psa-

ném slovu.  Poté jsme byli rozděleni do 

několika skupin podle typu kurzu. Ze 

všech účastníků jsem byla jediná Češka, převládali Francouzi, Španělé a Němci. 

Výuka probíhala každý den od 9h do 13h a od 14 h do 16h. Dopoledne jsem byla zařazena do již probíhajícího kurzu, 

protože většina studentů měla pobyt minimálně 14 dní.  Téměř celý týden jsme trénovali podmínková souvětí, což pro 

mě určitě nebyl důvod, proč cestovat do Velké Británie. 

Odpolední lekce byly mnohem lepší, 

protože se týkaly CLIL. Získali jsme 

spoustu užitečných informací k tomu, 

jak včlenit angličtinu do výuky odbor-

ných předmětů. Jako učitel ze zemědělky 

jsem byla za exota. Zjistila jsem, že ve 

většině zúčastněných zemí je CLIL cel-

kem běžnou aktivitou. Na závěr jsme 

museli předvést krátkou ukázku výuky 

našeho předmětu v angličtině. 

Díky pobytu v Bournemouth jsem se 

mohla nechat obklopit angličtinou, 

hlavně mluvit. Velkou výhodou bylo 

ubytování v rodině, takže jsem se při ve-

černích rozhovorech mohla dozvědět 

více ze strastí a slastí života na Britských 

ostrovech. Bournemounth je krásné pří-

mořské město, které je turisticky atrak-

tivní a i to typicky anglicky nevlídné počasí je na tomto místě tak jiné, že to tam v létě vypadá jak ve Španělsku. 
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Náplň kurzu mně trochu zklamala, přepokládala jsem, že se bude hlavně mluvit. Doplňovat cvičení nebo vyhledávat 

užitečné odkazy na internetu můžu i doma v obýváku. Také ne všichni ve skupině měli stejnou úroveň angličtiny, což 

mimo lehké zbrzďování výuky způsobovalo i řadu humorných situací. Všichni učitelé byli velmi milí, ochotní pomá-

hat a radit a evidentně zvyklí pracovat s cizinci. 

Rozhodně bych ráda i po návratu domů věnovala angličtině, a to nejen při výuce. Některé ze získaných materiálů jsem 

již s úspěchem využila, například tvorbu křížovek nebo různé hry rozšiřující slovní zásobu. Užitečné webové odkazy 

a sesbírané informační letáky jsem předala učitelům angličtiny.  

Určitě by nebylo špatné občas včlenit angličtinu i do výuky praxe nebo odborných předmětů, i když příprava na hodinu 

by byla náročnější. Vyzkoušela jsem CLIL při výuce anatomie a studenti byli nadšení, je to pro ně zpestření výuky, 

hodiny pak nejsou jednotvárné.  

Ráda bych poděkovala Petře Zikové za zorganizování celého pobytu, trpělivé připomínání všeho, co nesmím zapo-

menout. 

Ing. Miluše Klížová 

Mobilita: 

23. 4. – 30. 4. 2017, Helsinky, Finsko 

 

Méně je více aneb postřehy z finského školství 

Posled týden v dubnu 2017 jsem měla jedinečnou možnost zúčastnit se praktického semináře spojeného s návštěvami 

různých typů finských škol v Helsinkách. Tato vzdělávací akce byla podpořena z grantu programu  Erasmus+.  

Finské vzdělávání je nedílně spjato s kulturou, historií a přírodou. Tento životní styl a soulad jedince se vším, co ho 

obklopuje, je ve Finsku vyjádřen pojmem sisa. Pokud se ocitnete v této zemi, všude na vás dýchá klid, ticho, harmonie 

a jednoduchost doprovázené úsměvem a ochotou lidí kolem.  Mrazivé počasí – vřelí lidé. Pro Finy a finské školství 

je nemyslitelné oddělovat vzdělávání od tohoto životního stylu a dítě či dospělý se může úspěšně rozvíjet pouze jako 

součást tohoto celku. 

Ve svém příspěvku se nebudu věnovat krásám Finska, ale zaměřím se na hlavní cíl mého pobytu, kterým bylo seznámit 

se s úspěchy finského školství.   

Semináře se zúčastnilo přes sto učitelů z různých evropských zemí. Jednalo se o pedagogy ze škol mateřských až po 

školy, zabývající se vzděláváním dospělých. Podle svého zaměření jsme byli rozděleni do skupin, které téměř každý 

den vyrážely ze srdce Helsinek do škol v okolních městech a venkově. Po prohlídce Helsinek jsme se hned druhý den 

zúčastnili přednášky a semináře pořádaných v aule helsinské univerzity. Seznámili jsme se s komplikovanou a neleh-

kou historií této krásné země a celým systémem jejího školství. Já jsem patřila do skupiny, kde převažovali španělští 

učitelé, ale byli zde i zástupci z několika dalších evropských zemí včetně jednoho Čecha. Navštívili jsme školy zabý-

vající se všeobecným vzděláváním, dvojjazyčné gymnázium a odborné školy.  

Finské školství prošlo razantní změnou a důkazem její úspěšnosti je neuvěřitelné zlepšení výsledků žáků na všech 

stupních během několika posledních let a Finsko se dostalo na špičku mezinárodního šetření vzdělanosti žáků PISA. 

Nemohou tomu uvěřit ani sami Finové a na otázku, jak je to možné, se usmějí a uvedou několik příkladů, z nichž 

číslem jedna je vzájemná důvěra mezi žákem, učitelem, ředitelem a rodiči či dalšími osobami zodpovědnými za vzdě-

lávání.  

Být učitelem je prestižním zaměstnáním, které stojí ve společenském žebříčku na úrovni lékařů či právníků. Je tak 

hodnoceno nejen finančně, ale i velice respektováno. Stát se pedagogem je velmi žádoucí, ale není to snadné. Studium 

trvá šest let a vysoké školy mají velké požadavky na znalosti uchazečů i budoucích absolventů. 

Školství není řízeno politiky, ale odborníky zabývajícími se vzděláváním, tudíž se vzdělávací systém nemění s pří-

chodem nového ministra. Školní inspekce neexistuje, není jí potřeba. Na škole nikdo nikoho nekontroluje. 
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Vláda má na starosti poskytovat dostatek peněz na vzdělávání, které je pro stát prioritou číslo jedna. Je lépe investovat 

na počátku než později řešit problémy s nezaměstnaností či nedostatkem odborníků, což přijde podle propočtu eko-

nomů mnohem dráž. Školy jsou moderní, prostorné, špičkově vybavené. Musím říci, že všechny, které jsme navštívili. 

A bylo jich dost. Na budovách škol je zajímavá jejich jednoduchost a horizontální uspořádání, které mají vyjadřovat 

vzájemnou rovnost. Mimo tyto investice poskytuje stát žákům teplé jídlo zdarma (každé dítě bez rozdílu musí mít 

příležitost se alespoň jednou denně pořádně najíst), dopravu do školy a veškeré pomůcky zdarma (vzdělávání nesmí 

nic bránit). Škola má k dispozici psychologa, zdravotníka a alespoň tři speciální pedagogy, za kterými žáci v případě 

potřeby docházejí, a asistenty přímo ve výuce. Co mě také velice zaujalo, bylo to, že děti na základních školách 

chodily bosy, většinou v bílých ponožkách. V tělocvičnách pak cvičili úplně bosi i žáci vyšších typů škol. Vzdělávání 

je určeno všem a z každého typu školy je možné pokračovat ve studiu třeba i na vysoké škole, pokud dotyčný úspěšně 

složí přijímací zkoušky. 

Hlavními zásadami a mottem finského školství (jsem přesvědčena, že i příčinami jeho úspěšnosti) jsou např. již zmí-

něná vzájemná důvěra a respekt, zásada méně je více (méně vyučovacích hodin, méně stresu, méně zkoušek a úkolů, 

méně žáků ve třídě apod.), každé dítě je jedinečné, učíme se praxí  i mimo školní vyučování, rovnost (nejen mezi žáky 

a učiteli, ale i mezi školami, které mezi sebou nesoutěží, ale spolupracují; školy, učitelé ani žáci se vzájemně nepo-

rovnávají a nekonkurují si), zaměření se na neformální učení, absolutní nezávislost, flexibilita a kreativita (učitelé si 

volí své způsoby výuky, jsou nezávislí, ale velice zodpovědní za svou práci, týká se to i žáků), chuť vzdělávat a být 

vzděláván. Dítě se rozvíjí jako celistvá 

osobnost (sisu), není možné proto pomí-

jet zdánlivě nepotřebné předměty jako 

je estetika, hudba, literatura, výtvarné 

umění, dějiny, kultura apod. 

Postřehů ze svého pobytu mám ještě 

hodně, ale snažila jsem se alespoň krátce 

nastínit atmosféru  finského školství i 

země včetně jejích obyvatel. Nikdo se 

zde nestresuje, nikdo nikoho ne-

hlídá a nekontroluje, nikdo s nikým ne-

soutěží o prvenství, všude vládne klid a 

pohoda. Ačkoliv se nám to může zdát 

neuvěřitelné a u nás téměř neprovedi-

telné, školství zde funguje na jedničku, 

o čemž svědčí jeho skvělé výsledky. 

Domů jsem se vrátila nejen plná dojmů, 

ale i se smíšeným pocity rozčarování a smutku ze situace a dění kolem školství a vzdělávání u nás.  

Dokud si neuvědomíme, že úspěch národa je závislý na vzdělanosti jeho obyvatel, a pokud se investice do něj nestanou 

prioritou číslo jedna, máme malou šanci patřit mezi elitu. Možná by naši politici neměli vymýšlet stále nové a nesmy-

slné změny, které stojí spoustu peněz a ve výsledku nikam nevedou, ale mohli by se inspirovat tam, kde to funguje. 

Určitě by jim prospělo několik týdnů ve Finsku.  

Mgr. Radmila Janoušková 
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Projekt 2: Being young in Europe, being young in education 

  

Partneři: 

Česká republika: SZeŠ Lanškroun 

Turecko: Tuna Anadolu Saglik Meslek Lisei, Istanbul 

Rakousko: BHAK und BHAS Oberpullendorf   

Německo: Stadtteilschule Poppenbúttel, Hamburk  

Polsko: Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3, Sosnowiec 

Itálie (Sicílie): I.T.I.S. Galileo Ferraris, San Giovanni La Punta 

Popis a cíle projektu 

 důvody předčasného ukončování studia 

 multikulturní porozumění 

 respektování rozmanitosti 

 aktivní evropské občanství 

 zvýšení kreativity a inovací, včetně podnikavosti, na všech úrovních vzdělávání a odborné přípravy 

 digitální kompetence 

Výše uvedená témata jsou rozepsána v následujících bodech 

1. Školy po celé Evropě zaznamenávají velký nárůst počtu dětí narozených a vychovaných v jiné zemi a kultuře. To 

značně ztěžuje jazykovou výuku kapacity a spousta dětí přistěhovalců zaostává ve vzdělávání. 

2. U studentů narozených mimo EU je dvakrát pravděpodobnější, že opustí předčasně školu. Ale současně je třeba 

říci,  že větší rozmanitost školám umožňuje být otevřenější a více kreativní. 

3. Tento projekt řeší společný nedostatek povědomí o kultuře "ostatních", předsudky a stereotypy proti nim, což vede 

k sociálnímu vyloučení a ukončení školní docházky.  

4. Cílem projektu je  inspirovat studenty a učitele jak přispět naší pluralitní společnosti, učit studenty toleranci, roz-

poznávat jejich talent bez rozdílu kultury a osobnosti. Tyto kulturní a národní rozdíly tak přinášejí cenné prvky do 

každé školy a ovlivňují výchovu i vzdělávání. 

5. Účastí v tomto projektu získáváme možnost spolupracovat a komunikovat na mezinárodní úrovni, posilovat smysl 

pro evropské občanství založený na pochopení a respektu jiných národností a kultur. 

6. Společné projektové aktivity a zážitky umožní studentům stát se vnímavějšími k jiným kulturám. Mají skvělou 

možnost využít této příležitosti poskytnuté Evropskou unií a stát se vyzrálými “evropskými” občany s pochopením 

evropských a celosvětových problémů.  Projekt klade důraz na uvědomění si evropského občanství, zvláště pak mezi 

mladými lidmi, a důležitosti využívání mezikulturního dialogu jako nástroje podpory aktivního evropského občanství. 

Věříme, že náš projekt je slučitelný s evropskou mládežnickou politikou a podnítí zájem mladých lidí o podnikání, 

zvýší environmentální a kulturní povědomí účastníků v místních společenstvích a podpoří rozvoj osobnosti mladých 

lidí. 
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Organizování kurzů, seminářů, práce v týmu a během společných setkání, komunikace po internetu či face to face 

pomůže krok za krokem rozvíjet dovednosti, zkoumat a dokumentovat zadané úkony, které jim může usnadnit přechod 

od vysněné práce k práci skutečné. Všechny tyto aspekty se stávají součástí mozaiky evropské pracovní situace, s 

celkovým cílem získání evropskou identitu. 

Cíle projektu 

1. Celoživotní učení, mobilita, skutečnost, zlepšování kvality a efektivnosti vzdělání; podpora rovnosti, sociální 

soudržnosti a aktivního občanství; kreativita a inovace, včetně podnikání, zlepšení  úrovně vzdělání a praxe. 

2. Zlepšování kompetencí studentů i učitelů v oblasti ICT, projekt umožňuje využít možnosti a dynamiku moderních 

technologií ke komunikaci a usnadní tak vzájemné porozumění  mezi studenty z různých zemí. 

3.  Zlepšování a frekventovanější využití anglického jazyka, který slouží jako hlavní komunikační jazyk v celé Evropě. 

Spolupráce se studenty z jiných zemí motivuje studenty a dává učení se cizímu jazyku smysl. 

4. Uplatnění metody – peer education, kdy si studenti vzájemně předávají získané zkušenosti, sdílí je se spolužáky 

a přispívají tak k vzájemnému růstu a intelektuálnímu rozvoji. Tento způsob může sloužit jako vzor vzdělávání pro 

široký okruh škol. 

5. Pochopit rozdílné kultury zúčastněných zemí kultur v každé zemi tím, že umožní seznámit se s uměním a národním 

kulturním bohatstvím příslušných zemí pomocí vzájemné komunikace a výměnou informací prostřednictvím moder-

ních technologií. 

6. Zvýšit povědomí o důležitosti interkulturního dialogu mezi mladými lidmi, což přispěje k  aktivnímu evropskému 

občanství a kosmopolitismu s respektem ke kulturní rozmanitosti.   

7. Přispět k vytvoření přátelského prostředí pro soužití různorodých národností a identit, najít způsoby, jak společně 

žít; seznámit se se sítí organizací, které tyto způsoby podporují a zabývají se jimi. 

Hlavní cílová skupina tohoto projektu  jsou studenti, mladí lidé, kteří jsou naší budoucností. Z tohoto důvodu jsou 

veškeré aktivity orientovány na ně, pomáhají jejich sebezdokonalení a vyžadují jejich aktivní účast. Cílem je umožnit 

jim získat nové vědomosti, poznatky a dovednosti, které mohou v budoucnosti plně využít. 

Metody projektu jsou založený na konceptu mezioborového učení, což umožňuje zvyšování kvality vzdělání. Sou-

střeďujeme se na dosažení cílů z perspektivy různých subjektů, kultur a jazyků tak, aby poskytnuté informace přispěly 

k celkovému vzájemnému porozumění. 

Mgr. Radmila Janoušková 
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První schůzka  

Pestré barvy Hamburku 

6. – 13. 11. 2016 

Několik nezapomenutelných dní druhé poloviny letošního listopadu jsem strávil s naší angličtinářkou Mgr. Rad-

milou Janouškovou v severoněmeckém Hamburku. Paní Janoušková působí na SZeŠ jako koordinátorka jazyko-

vých i zemědělských projektů. V druhé největší německé metropoli tentokrát navázala spolupráci mezi naší země-

dělskou školou a humanitně nebo ekonomicky laděnými školami z Německa (Hamburk), Polska (hornoslezský 

Sosnowiec), Rakouska (burgendlandský Oberpullendorf), Itálie (sicilská Catanie) a vzdáleného Turecka (Istan-

bul).  

I když úvodní setkání zorganizovali 

naši noví němečtí přátelé, význam-

nými koordinátory celé projektové 

spolupráce jsou, pro nás poněkud 

exotičtí, Istanbulané. Ti také opako-

vaně projevili zájem navštívit naši 

zemědělskou školu, přičemž vyzdvi-

hovali kombinaci zemědělství, vete-

rinářství a welfare přístupu ke zvířa-

tům. Tento projekt jim přání, byť po-

někud oklikou, splní. Hlavní těžiště 

spolupráce totiž spočívá v předsta-

vení kulturních odlišností a v hledání 

společných, či velmi blízkých témat 

na poli tradic, zvyků i životního stylu 

jednotlivých národů. Projekt ofici-

álně probíhá od letošního září do 

června 2018; v tomto období naši 

studenti navštíví všechny zmiňované školy. SZeŠ pohostí zahraniční partnery v květnu 2017. 

Na listopadové schůzce se projektoví partneři domluvili na zakládání a činnosti tzv. studentských skupin, na vý-

stupech, které budou mít podobu např. prezentací, klasických či on-line článků, krátkých videí nebo krátkých 

přednášek na předem domluvené téma (to nejbližší zní: Kulturní odlišnosti). Diskutovalo se o komunikačních 

kanálech (internet s facebookem, projektové stránky, videokonference apod.); oficiálním jazykem je samozřejmě 

angličtina. 

Na projektech jsou, dle mého názoru, nejdůležitější osobní setkání, jejichž smyslem je doladění případných ne-

srovnalostí, ale zejména poznání zvyklostí nových přátel. První krok již udělali naši němečtí hostitelé, když nám 

kromě svého osmiletého gymnázia (v tolerantní atmosféře se zde vzdělávají studenti původem z mnoha zemí Ev-

ropy, Asie i Afriky) představili přístavní metropoli ve vší pestrosti. Kromě míst zařazených v oficiálních bedekrech 

(na dubových pilotech vystavěná radnice; z popela mnohokrát vybudovaný chrám Sankt Michael) jsme poznali 

postupně rekonstruovaný skladištní komplex Speicherstadt (částečně stále slouží svému účelu, ale je také centrem 

byznysu i alternativní kultury). Naše kroky vedly na terasu supermoderní Elbphilharmonie, nebo se ztrácely v blu-

dišti rybí tržnice. Jedli jsme v turecké čtvrti, ochutnali pivo v tradiční německé hospodě. Prohlédli jsme si ikony 

v pravoslavném chrámu, suvenýry jsme si nakoupili hned vedle mešity. Členové projektu původem ze střední 

Evropy jistě ocenili prohlídku přístavu a plavbu na trajektu. Samostatnou kapitolou byla toulka slavnou vykřičenou 

čtvrtí St. Pauli s její hříšnou ulicí Reeperbahn, kde začínali slavní Beatles a dnes je právem považována za nejkon-

troverznější ulici v Evropě (kvalitní muzikálová divadla vedle erotických klubů a kin s filmy pro dospělé). 

Hamburk nám dal ochutnat něco ze své pověstné pestrosti a tolerance. Jeho obyvatelé vyznávají filosofii „žij 

a nechej žít“ skloubenou s německým smyslem pro tradice a pořádek. Inspirativnější místo pro rozjezd projektu, 
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v němž se spolu setkávají Němci od Severního moře s temperamentními Sicilany, obyvateli tzv. brány Orientu 

a příslušníky národů bývalé podunajské monarchie, bychom hledali jen stěží!  

Děkuji paní Mgr. Janouškové za zprostředkování jedinečného zážitku; její nasazení nad rámec pracovních povin-

ností i kreativita, které projektům pod záštitou zemědělské školy věnuje již obdivuhodných osmnáct let, si zaslu-

hují obdiv a uznání.  

Mgr. Pavel Studený 

Druhá schůzka 

Po Hamburku Polsko 

27. – 31. 3. 2017 

Po úvodní ochutnávce hamburského přístavu nás na přelomu měsíce března a dubna 2017 tentokrát čekal týdenní 

pobyt v polském městě Sosnowci. Projektové setkání probíhalo na místním sportovním gymnáziu za účasti zá-

stupců všech partnerských škol (Polsko, Rakousko, Německo, Turecko a Sicílie). Z naší školy se pobytu zúčastnilo 

osm studentek a čtyři učitelé. 

Začátek týdne patřil pracovním workshopům (studenti prezentovali své eseje, plakáty, rozhovory či předváděli 

power pointové prezentace – vše na téma multikulturního porozumění, respektování, střetávání a prolínání rozlič-

ných kultur). Součástí projektu bylo i osvojit si něco z rozmanitosti a národní tradic hostitelské země a poznat 

kulturní památky zapsané na seznam UNESCO. Polští organizátoři setkání si pro návštěvníky připravili lidovou 

píseň Wlazl kotek na plotek a tanec polonézy. Přestože se to zpočátku zdálo obtížné, studenti oba tyto úkoly zvládli 

během poměrně krátké doby na výbornou. Samozřejmě nesměla chybět ano ochutnávka tradiční polské kuchyně i 

s jejím všudypřítomným koprem.  

Zbylé dva dny byly věnovány návštěvě Osvětimi, solného dolu Wieliczka a výletu do Krakova. Po příjezdu do 

tábora Auschwitz v nás již první kroky branou s nápisem Arbeit macht frei vzbudily velice tísnivé pocity, které 

byly umocněny informacemi o nehumánních pokusech J. Mengeleho a bloku 11 (stěně smrti). Pocítili jsme dotek 

hrůzy a lidského utrpení v místech plynových komor a spalovacích pecí, místech, kde zahynulo více jak milion 

vězňů. 

Následující den jsme obdivovali jeden z nejstarších solných dolů ve Wieliczce, prošli si trasu dlouhou 3,5 km 

lemovanou sochami historických a mýtických postav vytvořených z kamenné soli. V dole se nachází klenutá síň, 

kaple a podzemní jezero či výstava přibližující historii těžby soli.  

Návštěva Krakova byla krásnou tečkou za naším poznáváním památek zapsaných na Seznamu světového dědictví 

UNESCO. Zhlédli jsme historickou rezidenci polských králů s hradem Wawel a katedrálou, prošli jsme uličkami 

a zákoutími, prohlédli si Krakovský rynek. 

Závěrečný den pobytu byl zakončen četbou esejí na téma Anna Franková. Dívka z německé židovské rodiny se za 

2. světové války ukrývala v zadním traktu domu v Amsterodamu. Zde si psala deník, který se později, již po její 

smrti, stal slavným. Odpolední čas jsme si užívali volna a procházky městem, protože polští učitelé stávkovali za 

lepší podmínky své práce. Domů jsme se vrátili, plní dojmů a nových zkušeností. 

 Ing. Irena Ehlová, Ing. Jitka Motlová 
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Třetí schůzka 

Česká republika 

8. – 12. 5. 2017 

Zemědělka přivítala studenty a učitele pěti partnerských škol 

Na sklonku prvního májového týdne se naše škola stala hostitelem zástupců partnerských škol z Německa, Tu-

recka, Rakouska, Polska a Sicílie. Zúčastnit se Dne školy měla příležitost první skupina žáků z Hamburku se svým 

učitelem. Němečtí studenti dorazili již v pátek, mohli se tak seznámit se životem školy z pohledu veřejnosti. 

Následujícího dne se k nim připojili Sicilané a společně navštívili Zemskou bránu a malebné okolí polských hranic. 

Nedělní večer patřil příjezdu ostatních účastníku, jejich vzájemnému setkání a posezení u večeře. 

Projektový týden, kterým začínaly pracovní aktivity, připadl na státní svátek 8. května, a proto jsme se rozhodli 

pro malý výlet na hrad Bouzov a do Olomouce, kde naši hosté obdivovali morový sloup na náměstí, barokní 

chrámy a zákoutí starých uliček. Návštěva památek zařazených na seznam UNESCO je totiž také nedílnou součástí 

dvouletého běžícího projektu. K odlehčení náročného dne pak patřila návštěva olomoucké ZOO, která studenty 

překvapila svým uspořádáním a možnostmi přímého setkání se zvířaty. 

Úterý bylo ryze pracovní a během dopoledních workshopů studenti se svými učiteli představili své příspěvky 

(znalosti o hostitelské zemi, prezentace, plakáty a eseje, krátké filmy s rozhovory, debaty a semináře, vše na téma 

Kulturní diverzita a rozmanitost. Workshopy byly zakončeny společnou kresbou studentů, která měla vyjádřit 

jejich představu daného tématu a tvorbou katalogu památek UNESCO nacházejících se v zúčastněných zemích.  

V odpoledních hodinách si hosté prohlédli naši školu, obdivovali veterinární centrum, novou mlékárnu či výběhy 

zvířat a arboretum. Měli příležitost projet se na našich koních, účastnit se výcviku agility či králičího hopu. 
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Vyvrcholením dne pak byla česká tradiční ceremonie Pasování na myslivce. Pasovaným šťastlivcem se tentokrát 

stal pan ředitel školy David Hruška a návštěvníci mohli zhlédnout náležitosti této události se vším všudy, včetně 

slavnostního slibu. 

Středa patřila procházce po lanškrounských pamětihodnostech a výstupu na radniční věž. Během dopoledne nás 

přivítal na lanškrounské radnici pan místostarosta spolu s radními. Krátký odpolední výlet do Litomyšle s návště-

vou náměstí a zámku byl romantickým zakončením dne.  

Čtvrtek byl posledním dnem stráveným v naší škole. Mezinárodní týmy studentů spolu s učiteli zápolily v netra-

dičních disciplínách Her bez hranic (koulení pneumatiky, dojení umělé krávy, jízda v zahradním kolečku, skládání 

hmatového pexesa, zdolávání překážkové dráhy apod.). Po těžkém boji si všichni mohli odpočinout při vystoupení 

folklórního souboru Jaro z Dolní Čermné. Ale ne na dlouho. Brzy byli za pomoci účinkujících zapojeni do víru 

tance tradiční české polky a pokoušeli se osvojit si texty písní V Táboře na dvoře a Doudlebské polky. Je všeobecně 

známo, že vaření a stolování spojuje národy. Proto jsme pestrý čtvrtek zakončili rautem, který se skládal z mezi-

národních i českých pochutin a specialit. Jádro bohaté tabule tvořily mléčné výrobky z naší školní mlékárny a 

sladké deserty zajištěné našimi šikovnými kolegyněmi. 

Závěrečnou tečkou pobytu zahraničních hostů byla jednodenní návštěva Prahy, která jim umožnila obdivovat ne-

jen památky UNESCO, ale i ostatní krásy našeho hlavního města. 

Domů odjížděli plni dojmů a zážitku z pestrobarevného programu, který jsme pro ně připravili. 

Mgr. Radmila Janoušková 
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Inseminační kurz 

INSEMINACE A VPRAVOVÁNÍ EMBRYÍ INSEMINAČNÍ TECHNIKOU U SKOTU, OVCÍ A KOZ 

Účelem kurzu je připravit účastníky na zdárné absolvování teoretické i praktické části zkoušky a zabezpečit 

tak optimální výuku teorie a nácvik dovedností spojených s úspěšným zvládnutím vlastního postupu inseminace 

skotu, ovcí a koz a činností s tímto přímo souvisejících. Úspěšní absolventi tak budou připraveni k výkonu inse-

minace, jak po stránce teoretické a praktické, zároveň také budou splňovat podmínky vyhlášky 370/2006 Sb. 

o kvalifikaci k jejímu vykonávání. 

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 33 zákona č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodář-

ských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve znění zákona č. 282/2003 Sb. 

a zákona č. 130/2006 Sb., k provedení § 30 odst. 10 zákona následující: 

 Odborná zkouška prvního i druhého stupně se skládá z teoretické a praktické části. Hodnocení znalostí 

se provádí samostatně za každou část odborné zkoušky a pak celkovým zhodnocením znalostí.  

 Odbornou zkoušku skládá účastník před tříčlennou zkušební komisí, kterou ustavuje ředitel vzdělávacího 

zařízení tak, že předsedou jmenuje zaměstnance Ministerstva zemědělství ČR. 

Délka a forma studia 

1. stupeň 

32 hodin pro absolventy zemědělských a veterinárních oborů 

40 hodin pro absolventy ostatních oborů 

2. stupeň 

16 hodin 

Moderní e-learningová a interaktivní výuka, kvalitní vzdělávací materiály, vysoký podíl praktické výuky 

Obsah vzdělávání 

Obecná zootechnika, anatomie, morfologie a fyziologie reprodukce hospodářských zvířat, technika inseminace a 

přenosů embryí, evidence, právní, bezpečnostní a hygienické předpisy 

Termíny konání kurzu 

STUPEŇ I  10. 11. 2016 až 14. 11. 2016 

STUPEŇ I  20. 4. 2017 až 24. 4. 2017 

Program studia 

 teoretická a praktická výuka v učebnách a na pitevně 

 teoretická a praktická výuka v učebnách a na farmě 

 praktická výuka na partnerské  farmě 

 legislativa, evidence, laboratoř – teorie, praktická výuka, praktická zkouška 

 závěrečná zkouška – předání certifikátu 
 
 

ST 1. Z – 12T/20P zemědělské vzdělání 
ST 1. Nz- 16T/24P bez zeměděl. vzdělání 

ST 2.     -   4T/12P 

Uplatnění absolventa 
Technik inseminace nebo vpravování embryí, reprodukční specialista 

Ing. David Hruška 
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Kurz pro výkon obecných zemědělských činností 2017 

Kurz byl zahájen 6. 1. 2017 seznámením frekventantů s obsahovou náplní a podmínkami, které jsou nezbytné 

k úspěšnému ukončení a tím k získání osvědčení. Také obdrželi přístupová hesla k e-learningovém portálu, na 

kterém jsou umístěny výukové materiály k jednotlivým předmětům, informace k tvorbě závěrečných absolvent-

ských prací a rozličné testy na ověření znalostí. Účastníci kurzu hodnotili možnost využití e-learningu  velmi 

kladně, zejména jako vhodný doplněk znalostí získaných při vlastní výuce nebo k přípravě na závěrečné zkoušky. 

Všichni vyučující hodnotili účastníky kurzu také pozitivně, hlavně pro velký zájem o probíraná témata v jednotli-

vých předmětech. Zároveň si mezi sebou vyměňovali zkušenosti z vlastní zemědělské praxe, čímž obohatili i vy-

učující. Kromě tradičních oborů byl mezi frekventanty také majitel levandulového statku nebo budoucí pěstitel 

jahod. Absence účastníků kurzu byla velmi malá. Nepovinnou součástí teoretické části výuky byla exkurze po 

okolních farmách soukromě hospodářích rolníků, kde mohli frekventanti porovnat či načerpat zkušenosti jak z ob-

lasti chovu zvířat, pěstování rostlin nebo provozu úspěšné malé mlékárny.  

Každý z nich vykonal praxi ve vybraném termínu a na zvoleném podniku, v případě zájmu byla nabídnuta možnost 

praktické části kurzu na našem školním statku. Absolvování 75 hodin povinné praxe bylo řádně zkontrolováno a 

zaevidováno. 

Kurz byl zakončen 24. 3. 2017 písemnými testy a následnou obhajobou závěrečných prací. Všichni splnili daná 

kritéria, a tak mohli získat osvědčení. Ing. Miluše Klížová 
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Kurz pro instruktory jezdectví v Lanškrouně 

Střední zemědělská a veterinární škola v Lanškrouně patří mezi čtyři akreditovaná střediska ČJF, která mohou 

organizovat Kurz pro instruktory jezdectví. Poslední kurz probíhal v období od února do června letošního roku 

a byl zakončen 20. června 2017 závěrečnou zkouškou. 

Do kurzu se přihlásilo dvanáct zájemkyň. Z toho jedna kurz nedokončila z důvodu velkého pracovního vytížení. 

Z jedenácti absolventů kurzu jich bylo deset úspěšných u závěrečné zkoušky. Bohužel jedna adeptka nesplnila 

podmínky teoretické části, kterou bude muset opakovat. Zkušebními komisaři byli známé osobnosti ČJF: Ing. Ja-

roslav Pecháček jako předseda celé komise, dále MUDr. Helena Žižková, Ing. Ludvík Janďourek a Ing. Jan Me-

telka. Jezdci, koně i komisaři prokázali velikou odolnost vůči ztíženým klimatickým podmínkám, protože zkoušky 

probíhaly za velice teplého a slunného počasí. 

Sportovní jezdecký klub při SZeŠ v Lanškroun se tak rozrostl o šest nových instruktorů, vlastně instruktorek (viz. 

foto). Horní řada zleva Andrea Svejkovská, Pavla Podhorná, Markéta Studená, Kateřina Toušková, Petra Kapla-

nová (JK při OPS Šťastný domov Líšnice, studentka třetího ročníku SZeŠ), Nikoleta Špůrová a Daniela Maňha-

lová. 

Velmi bych chtěla poděkovat všem lektorům, kteří se podíleli na výuce. Velký dík patří především Bc. Michaele 

Špičákové, která připravovala naše děvčata po odborné praktické i teoretické stránce při trénincích nad rámec 

vlastního kurzu.  

Ing. Darie Kotyzová, Ing. Hana Stehlíková 
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Projekt1_udržitelnost 

Podpora přírodovědeckého a technického vzdělávání v Pardubickém kraji 

reg. číslo CZ.1.07/1.1.00/44.0012 

 

Prázdninové soustředění ZŠ 

Letos pořádala naše škola prázdninové soustředění pro 

žáky základních škol. Proběhlo v termínu od 10. do 15. 

července 2017 a zúčastnilo se ho celkem 40 dětí. 

Hlavní náplní pobytu bylo seznámení se s prostředím 

školy, města a jeho okolím, provozem stájí, chodem 

psího útulku a v neposlední řadě s budoucími spolu-

žáky. Pro zájemce byl připraven jezdecký výcvik, ne-

chyběla návštěva koňských farem v Ostrově, rybí 

farmy v Sázavě nebo ukázka agility. V rámci jedno-

denního výletu jsme navštívili záchrannou stanici zví-

řat v Pasíčkách a zámek a hřebčín ve Slatiňanech. Ne-

chyběl čas ani na sport a odpočinek – návštěva ho-

rostěny, minigolfu a v případě pěkného počasí i koupání. 

Myslím si, že většina studentů odjížděla spokojena. 

Mgr. Lenka Chrobáková 

 

Projekt2_udržitelnost 

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 2007-2013. 

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 se podařilo zlepšit zázemí naší střední školy hlavně pro praktickou výuku 

žáků oboru Veterinářství a Agropodnikání. Stavebně – technologickými úpravami naší staré budovy byla vybudo-

vána minimlékárna, ve které se žáci již účastní procesu výroby mléčných výrobků, jak po stránce vlastních tech-

nologických postupů, tak po stránce kontroly hygieny výroby. Zpracovává se zde syrové kravské mléko vyprodu-

kované na školním statku a žáci tak mají možnost se účastnit celého výrobního procesu. Mléčné výrobky končí ve 
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školní jídelně a tak je efektivně uzavřen celý proces. Nedílnou součástí projektu je i interaktivní učebna s proskle-

nou stěnou přímo navazující na nejdůležitější článek technologického zpracování mléka- pasteur, nejen žáci tak 

mohou nahlédnout do útrob minimlékárny při výrobě, aniž by narušili vlastní výrobní proces. Poslední součástí je 

modernizovaná a rozšířená pitevna, kterou využívají převážně žáci při studiu veterinárních předmětů. 

V současné době se zpracovává týdně v průměru asi 600 l syrového kravského mléka. V mlékárně se vyrábí selský 

čerstvý sýr, selský tvaroh, selský jogurt a selské pasterované mléko. Celého výrobního procesu se účastní naši žáci 

na týdenních individuálních praxích společně s technologem výroby. Jednotlivé výrobky potom mají možnost žáci 

a naši zaměstnanci konzumovat ve školním bistru a školní jídelně. Dlouhodobým záměrem školy je zásobování 

kvalitními mléčnými výrobky nejen školní jídelnu SZeŠ Lanškroun, ale i ve spolupráci s Pardubickým krajem 

školní jídelny regionu. 

Ing. David Hruška, ředitel školy 
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Spolupráce školy na regionální úrovni 

Vzhledem k oborovému zaměření se snažíme nejvíce spolupracovat se zemědělskými podniky (ZD Sloupnice, 

ZOD Žichlínek, ZOD Zálší, VOD Kámen, ZESPO Ostřetín, DVP Pyšel, ZD Klučov, AGRONEA Polička, PRO-

AGRO Radešínská Svratka, AD Záhoří), servisními a oprávněnými organizacemi (CHD Impuls, Zooservis a.s., 

CRV, Natural a.s., ČMSCH, ČSCHMS, ČESTR, ČSCHMDPS, Svaz chovatelů holštýnského skotu), veterinárními 

lékaři, výzkumnými ústavy (VÚCHS Rapotín, s.r.o, AGRITEC, VÚM Šumperk, VÚŽV Uhříněves, atd.), vyso-

kými školami a veřejnou správou. Velmi dobrou spolupráci máme s regionem Lanškrounsko a městem Lanškroun. 

V rámci Pardubického kraje jsme členy vzdělávacího centra Agrovenkov, které zajišťuje vzdělávací a poradenskou 

činnost pro potřeby zemědělství a venkova. 

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

zkumné úkoly v oblasti vzdělávání.  

Ve školním roce 2016/17 pokračovala spolupráce s Mendelovou univerzitou v Brně, Veterinární a farmaceutickou 

univerzitou v Brně, Masarykovou univerzitou v Brně, Českou zemědělskou univerzitou v Praze a Jihočeskou uni-

verzitou v Českých Budějovicích.  

Každoročně spolupracujeme s Agrokonzultou Žamberk, Zemědělským svazem, Agrární komorou 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.  

Ing. David Hruška, ředitel školy 
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Celkem 

žáků 297 z toho chlapců   37 dívek   260 

 

Třída: 1.A Třídní učitel Mgr. Zatloukalová Vladimíra 

Celkem žáků 34 z toho chlapců 8 dívek 26 

Andrlík Jan 

Binková Kateřina 

Bláhová Anna 

Bureš Lukáš 

Elnerová Aneta 

Flajšingerová Viola 

Gloserová Klára 

Grimová Denisa 

Havlíčková Nikola 

Hrtúsová Jana 

Jandová Eva 

Jirásek Martin 

Jůzová Tereza 

Kočárková Aneta 

Krejsa Petr 

Kutyň Daniel 

Mikešová Šárka 

Novotná Nikola 

Pavlišová Kateřina 

Pecháček Antonín 

Petrašová Marcela 

Piscová Markéta 

Poláková Blažena 

Repiská Michaela 

Říhová Anna 

Schustrová Michaela 

Sršeň Milan 

Šilhánová Kateřina 

Štantejská Veronika 

Tauchman Ondřej 

Theimerová Aneta 

Vaněčková Eliška 

Zezulová Pavlína 

Žežulová Natálie 

přerušené studium 

Ducháčková Leontýna 

Třída: 1.B Třídní učitel Ing. Motlová Jitka 

Celkem žáků 34 z toho chlapců 0 dívek 34 

Dolejšová Petra 

Doubravová Leona 

Fabianová Nikola 

Gasiorová Eva 

Hejlová Leona 

Honlová Martina 

Hůlková Karolína 

Ivanská Tereza 

Komínková Markéta 

Kovářová Nikola 

Mičulková Lucie 

Michaliková Natálie 

Mlynárová Michaela 

Moravčíková Veronika 

Opravilová Simona 

Pechová Klára 

Pekárková Martina 

Pospíchalová Tereza 

Příhodová Marie 

Rybová Lenka 

Sedláčková Lenka 

Sedláčková Nikola 

Sekaninová Martina 

Strážnická Helena 

Šimíková Sarah 

Šmahajová Adriana 

Štrajtová Natálie 

Tatíčková Hana 

Vařeková Petra 

Vaverová Adéla 

Vedralová Pavlína 

Vladyková Lucie 

Vybíralová Lucie 

Zelená Markéta 

Třída: 1.C Třídní učitel MVDr. Podhorná Iva 

Celkem žáků 33 z toho chlapců 3 dívek 30 

Berková Adéla 

Bodnárová Pavlína 

Bukáčková Veronika 

Bulawová Veronika 

Davidová Hanka 

Dubská Kateřina 

Habrová Jitka 

Halámková Sabina 

Hladíková Hana 

Hliboký Andrej 

Houdková Kateřina 

Chvastková Barbora 

Janoušková Tereza 

Jansa Martin 

Kostíková Aneta 

Kotková Simona 

Lancová Pavla 

Mikuličková Anna 

Pánková Tereza 

Pávišová Aneta 

Podzemná Kateřina 

Pulkert Martin 

Seidlová Karolína 

Škůrková Lucie 

Štůlová Veronika 

Švarcová Kateřina 

Tempírová Lucie 

Ťopková Veronika 

Vávrová Kristýna 

Viková Zuzana 

Vošlajerová Adéla 

Vymazalová Tereza 

Žáčková Barbora 

Třída: 2.A Třídní učitel Ing. Ehlová Irena 

Celkem žáků 22 z toho chlapců 3 dívek 19 

Boušková Adéla 

Duspivová Lucie 

Foglová Romana 

Hlávková Lenka 

Horňáková Erika 

Horňáková Kateřina 

Charvátová Alice 

Kosíková Michaela 

Kyral Jan 

Matušíková Veronika 

Navrátilová Kristýna 

Piszczorová Adéla 

Polchuk Stanislav 

Richterová Kateřina 

Řeháčková Veronika 

Slavíková Romana 

Součková Renata 

Vanclová Daniela 

Vašina Jakub 

Veselíková Anna 

Vinzensová Marie 

Habigerová Helena 
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Třída: 2.B Třídní učitel MVDr. Švehlová Dominika 

Celkem žáků 21 z toho chlapců 3 dívek 18 

Bartošová Kristýna 

Čáslavská Kateřina 

Černá Olga 

Dodošová Natálie 

Doležal Martin 

Gruberová Tereza 

Houdová Jana 

Klinkáčková Sára 

Koubková Petra 

Kutová Markéta 

Mejsnarová Martina 

Mesarčová Klára 

Niklová Markéta 

Sedláčková Vendula 

Slaninová Markéta 

Sobotka Vlastimil 

Suchomelová Klára 

Šebestová Natálie 

Šimek Jan 

Zahálková Pavla 

Zajícová Jana 

Třída: 2.C Třídní učitel Mgr. Fogl Emil 

Celkem žáků 19 z toho chlapců 1 dívek 18 

Friedlová Veronika 

Gregorová Blanka 

Hicklová Zdeňka 

Chmelíková Nikola 

Kaplanová Petra 

Kapounová Karolína 

Koutná Michaela 

Krtičková Šárka 

Krunčíková Marie 

Kubalová Nikola 

Kubíčková Sára 

Macošková Tereza 

Mrázová Viktorie 

Mulačová Adéla 

Peldová Šárka 

Prudilová Jana 

Rejhová Aneta 

Rejman Lukáš 

Krčová Helena 

Třída: 3.A Třídní učitel Mgr. Chrobáková Lenka 

Celkem žáků 27 z toho chlapců 7 dívek 20 

Adamcová Lenka 

Faltusová Markéta 

Fikejsová Yveta 

Hanusová Kateřina 

Havlasová Barbora 

Horská Kamila 

Kaplanová Petra 

Kněžourová Tereza 

Knížková Adéla 

Kuťáková Šárka 

Kyral František 

Láznická Drahomíra 

Lopaurová Hana 

Sajfrídová Michaela 

Snížková Johana 

Stárek Vojtěch 

Strohnerová Kateřina 

Šemberová Michaela 

Štajgl Dominik 

Štorková Adéla 

Šulc Marek 

Tauer Jiří 

Trojánková Kristýna 

Vařečková Andrea 

Vlach Jan 

Vraspírová Lucie 

Vybíral Jakub 

Třída: 3.B Třídní učitel Mgr. Dolečková Martina 

Celkem žáků 24 z toho chlapců 3 dívek 21 

Blažková Barbora 

Buryšková Veronika 

Divíšková Barbora 

Ficnarová Kristýna 

Foglová Tereza 

Galíček Tereza 

Hájková Martina 

Havrlantová Barbora 

Horáková Daniela 

Chocholatá Kristýna 

Kalousová Kateřina 

Kopsová Lenka 

Korábová Simona 

Krčmářová Renáta 

Lach Aleš 

Lehký Pavel 

Menšíková Barbora 

Mládková Veronika 

Němečková Sára 

Obstová Tereza 

Rožycká Bára 

Svejkovská Andrea 

Výmola Radek 

Zemanová Eva 

Třída: 3.C Třídní učitel Mgr. Tomková Martina 

Celkem žáků 22 z toho chlapců 0 dívek 22 

Bartlová Barbora 

Borková Marie 

Dvořáčková Nikola 

Kmentová Natálie 

Kočí Nikol 

Kubíčková Adéla 

Kuchová Kateřina 

Lužíková Darina 

Moravcová Denisa 

Morová Jana 

Ondrová Barbora 

Piknová Andrea 

Pilná Veronika 

Rotová Daniela 

Rovenská Ivana 

Sauerová Simona 

Severová Věra 

Suchomelová Růžena 

Šrámková Tereza 

Tichá Tereza 

Vachutková Martina 

Vlasáková Jana 

Třída: 4.A Třídní učitel Ing. Zemanová Věra 

Celkem žáků 16 z toho chlapců 4 dívek 12 

Bartoš Pavel 

Cestrová Klaudie 

Honzová Veronika 

Hvězdová Nikola 

Jančuš Šimon 

Jansa Lukáš 

Kašecká Marie 

Kašparová Marie 

Krátká Jana 

Málková Kateřina 

Murín Jan 

Rejlová Tereza 

Rychtová Kristýna 

Skalická Sabina 

Špůrová Nikoleta 

Uskobová Kateřina 
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Třída: 4.B Třídní učitel Mgr. Studený Pavel 

Celkem žáků 22 z toho chlapců 2 dívek 20 

Andrlová Valerie 

Brůnová Kateřina 

Čáp Radim 

Čavojová Anna 

Faltejsková Dana 

Hájková Veronika 

Krčmář Jaromír 

Kysmanová Natálie 

Marková Kristýna 

Mašíčková Natálie 

Menšíková Klára 

Pešková Aneta 

Prášková Vendula 

Slavíčková Michaela 

Strnadová Eliška 

Švestková Ivona 

Tomášková Kateřina 

Tomíšková Lucie 

Toušková Kateřina 

Trojanová Magdaléna 

Votavová Šárka 

Vrbová Sabina 

Třída: 4.C Třídní učitel Ing. Zíková Petra 

Celkem žáků 24 z toho chlapců 3 dívek 21 

Böhmová Lucie 

Brücknerová Romana 

Dlouhá Šárka 

Grežová Šárka 

Grosspitschová Amálie 

Hrdličková Michaela 

Huška Ondřej 

Jiroušková Eliška 

Jůvová Daniela 

Krobotová Lenka 

Kubová Jarmila 

Mlčoch Petr 

Nekovářová Monika 

Němcová Natálie 

Nosková Veronika 

Nováková Kateřina 

Patáková Anna 

Pešavová Jana 

Peterková Andrea 

Prchalová Markéta 

Skřivan Jan 

Slováčková Michaela 

Šafratová Lucie 

Šnejdrlová Naděžda 
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