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Vážení a milí příznivci Střední školy zemědělské a veterinární Lanškroun, 

tak jako každoročně v tuto dobu, přicházíme s Výroční zprávou o činnosti na naší škole. Tato zpráva 

hodnotí uplynulé období školního roku 2015/2016 a stručně popíše zamýšlené novinky pro školní rok 

2016/2017. Loňská Výroční zpráva předpokládala a také se tak stalo, že nastoupí období plné výstavby, 

úprav a změn jak uvnitř školy samotné, tak ve školním areálu. Za přispění investičních prostředků 

Pardubického kraje, Evropských fondů ROP NUTS SV II, OP VK a neinvestičních prostředků ERASMUS + 

a OP VK byly dovybudovány nové učebny, minimlékárna, arboretum a tzv. Selský dvůr. Toto nové 

zázemí je úspěšně využíváno našimi studenty, žáky převážně místních základních škol partnerských 

středních škol a univerzit z ČR, ale i zahraničí. 

Škola během roku prošla několika řádnými kontrolami ze strany zřizovatele, správce evropských fondů 

jednotlivých projektů, SSSZ, SZIF, plemenářské inspekce, KVS a FÚ. 

Příjímací řízení proběhlo opět podle pravidel doporučených všem středním školám v Pardubickém kraji 

a do stávajícího školního roku nastoupilo 101 žáků do oboru Agropodnikání a Veterinářství. Naproti 

tomu školu opustilo 64 žáků posledních ročníků. 

Díky realizaci mezinárodních projektů i vlastních aktivit školy mohou naši žáci i učitelé navštívit výše 

uvedené evropské země.  

Jako již tradičně škola pořádala v květnu 2016 jezdecké závody O hliněný pohár a Den zemědělské 

školy spolu s doprovodným programem. V tomto roce se nosným programem akce stalo slavnostní 

otevření Školní mlékárny. Významní hosté stejně jako návštěvníci z řad odborné a laické veřejnosti 

měli možnost nahlédnout na provoz mlékárny a ochutnat některé z vybraných pochutin zde vyráběných.  

Také v letošním roce se naši žáci aktivně účastnili několika propagačních akcí pořádaných naší školou, 

ale i profesními zemědělskými organizacemi (Zemědělský svaz ČR, Agrární komora a jednotlivá 

zemědělská družstva). 

Stejně jako v  předchozích letech bych chtěl touto cestou 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 se pořádaly, v době udržitelnosti, nově vytvořené a inovované zemědělské kurzy: 

 Kurz inseminace a vpravování embryí inseminační technikou u skotu, ovcí a koz – stupeň I; 

stupeň II 

 Kurz pro výkon obecných zemědělských činností 

 Cvičitel jezdectví 

Již více jak čtyři roky 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 pořádaných po celé České republice. I nadále bude 

naše škola usilovat projekty nové, umožňující další rozšíření a zkvalitnění vzdělávání 

v oblasti zemědělství a veterinářství. 

Dlouhodobou strategií Střední zemědělské a veterinární školy Lanškroun je tedy vytvoření veterinárně-

zemědělského vzdělávacího centra s funkčním školským zařízením pro praktickou výuku (školní statek 

a VZC, mlékárna, odborné učebny), sloužícího jak žákům školy, tak zájemcům z řad dalšího vzdělávání 

odborné veřejnosti. Těsně před koncem prázdnin byla naše škola jmenována ministrem zemědělství 

Centrem odborné přípravy. Bude jí tak umožněn vstup do Národního projektu a tím čerpání investičních 

prostředků na pořízení učebních pomůcek. 

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 Lanškroun. 

Ing. David Hruška, ředitel školy 
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Charakteristika školy 

Střední škola zemědělská a veterinární Lanškroun vznikla v roce 1960 ze zemědělského učiliště. SZeŠ se 

skládalala 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 skutečnost vytváří téměř ideální podmínky pro výuku všeobecně 

vzdělávacích i odborných předmětů v oblasti zemědělské a veterinární praxe. Škola má velmi kvalitní 

zázemí pro sportovní činnost a autoškolu. Při škole funguje také sportovní klub, jezdecký klub, 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 spolupracujeme na výzkumných úkolech. 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, Rakousku, Slovinsku, 

Dánsku, Švédsku, Portugalsku, Bulharsku, Norsku a Slovensku, Islandu, Francii, Chorvatsku 

a Francouzské Polynésii. Pedagogové se připravují na možnou výuku odborných předmětů v angličtině 

pro případ spolupráce s ČRA a vzniku výukového centra v rozvojové Zambii. V rámci zlepšování 

komunikační schopnosti žáků v německém jazyce se jednalo o spolupráci především s Lotyšskem. Do 

budoucna chystáme i spolupráci s rusky mluvícími zeměmi jako je Ukrajina a Moldavsko.  

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 učitel praxe 

Ing. Josef Coufal 

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

Výchovný poradce 

Mgr. Martina Dolečková, Ing. Rudolf Rabas 

tel.: +420 465 321 098, 

e-mail: doleckova@szes-l.cz, rabas@szes-la.cz 

Školská rada 

Ing. Jaromíra Tmějová, Ing. Jan Šebrle, 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 283 

 

Průměrný počet žáků na třídu 23,58 

 

Průměrný počet žáků na učitele 9,63 

 

Průměrná docházka žáků 88,23% 

 

Počet žáků v oborech 

A) ČTYŘLETÝ - DENNÍ 268 

B) PĚTILETÝ – DÁLKOVÝ 15 

 

Škola vyučovala následující obory 

AGROPODNIKÁNÍ: 41-41-M/01, DENNÍ 

VETERINÁŘSTVÍ 43-41-,M/01, DENNÍ 

EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ 63-41-M/01, DÁLKOVÉ 

 

Počet žáků, kteří opakovali ročník 11 

 

Počet žáků, kteří předčasně ukončili studium 13 

 

Počet žáků, kteří byli ze studia vyloučeni 1 

 

Počet žáků, kteří přešli z jiných škol 6 

 

Žáci s 2. a 3. st. z chování 3,53% 

 

Celkový počet neomluvených hodin 204 

 

Počet žáků, kteří přerušili studium 0 
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Úkoly na školní rok 2016/2017 

1. Zvýšit naplnění kapacity školy žáky.  

2. Zmodernizované laboratoře dovybavit novými, moderními přístroji na diagnostiku a rozbory. 
Dobudovat odpočinkové a relaxační zóny v areálu školy a školního statku (bývalá „botanická 
zahrada“ a její okolí). 

3. Nastavit chod na tzv. Selském dvoře, přilákat nejmladší kategorii potenciálních žáků 
a popularizovat zemědělství jako takové. 

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

5. Pokračovat v mezinárodní spolupráci. Zapojovat do mezinárodních programů pro získání 
finančních prostředků. Stabilizovat naše kontakty na 2-3 zahraniční školy (Turecko, Polsko, 
Německo) a s těmi úzce a pravidelně spolupracovat. 

6. Zefektivnit propagaci oboru Agropodnikání.  

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

8. 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). 

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

10. Nadále přebudovávat a modernizovat areál školního statku na farmu odpovídající modernímu 
pojetí hospodaření při zachování vesnického rázu. 

11. Realizovat opravu elektroinstalace nové budovy. 

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

13. Prohloubit spolupráci se sociálními partnery školy. 

Ing. David Hruška, ředitel školy 

Výuka praktických činností v odborných předmětech v roce 2015/2016 

Všichni žáci oborů vzdělání 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 

jsou středisko chovu koní, stáj chovu skotu (telata, jalovice, 

dojné krávy a krávy bez tržní produkce mléka), chov drůbeže, 

ovcí a koz (tzv. Selský dvůr) a provoz školní mlékárny, který 

vnikl na základě projektu v prostorách staré budovy školy. 

Pro žáky se zaměřením na zemědělský provoz se snaží škola 

vytvořit podmínky i pro nácvik mechanizačních praktických 

činností podle etap polních prací, kde se mohou zruční žáci 

zapojit v linkách společně s instruktory 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 
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umístěných zvířat, krmení, napájení, čištění prostor kotců a voliér, čištění zvířat, péči o pracovní 

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

oborů, zejména však studující oboru Veterinářství. 

Pro doplnění a rozšíření výuky i ve školním roce 2015/2016 škola využívala pro praxe osvědčená smluvní 

pracoviště na podnicích v působnosti celého Pardubického kraje i mimo tento region. Jsou to 

společnosti zabývající se zemědělskou prvovýrobou ZOD Žichlínek, a.s. Podorlicko - Mistrovice, ZD 

Bystřec, farma manželů Kaplanových v Líšnici, kde je možné načerpat znalosti s provozováním 

agroturistiky. V poslední době se daří rozvíjet spolupráce s Klasem Nekoř a.s. v oblasti chovu zvířat 

(naši žáci se zúčastnili přípravy a přehlídky krav v rámci Orlického poháru), prodeje a servisu techniky 

firmy Klas. 

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

provozujících zemědělskou prvovýrobu, umožní škola na žádost rodičů odborné individuální 

a prázdninové praxe doma, většinou při 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 následujících chovech koní: u pana Skřivana na Suché u Litomyšle, u manželů Půlpánových, hřebčín 

„Equus Kinský“ v Hradištku nedaleko Sadské; milovníci dostihových koní najdou uspokojení při praxích 

v dostihové stáji pana Votavy v Ostrově u Lanškrouna. Pokračují kontakty se stájí pana Bittla, který 

provozuje jezdeckou školu a agroturistiku na koních v Semaníně u České Třebové; zájemci 

o westernové ježdění najdou zázemí u pana Kněžoura v Ostrově u Lanškrouna, zájemci o využívání koní 

v zemědělství a lesním hospodářství u pana Hajtmara v Rovensku u Zábřehu na Moravě. V poslední době 

se stala velmi atraktivní praxe ve firmě Herba Líšnice v podniku, který v nedávné době začal 

provozovat chov koní Fjordských. Žáci čtvrtého ročníku absolvují praxi ve státním hřebčíně Kladruby 

nad Labem, hřebčín Slatiňany 

Žáci oboru Veterinářství vykonávají individuální praxi na základě dohod o vykonání praxe 

u veterinárních lékařů, na veterinárních klinikách, v útulcích pro postižená zvířata, v útulcích pro psy, 

zoologických zahradách, zverimexech. Mimo individuální praxe, které si vyřizují sami žáci na základě 

svého dalšího směrování je část individuálních praxí konána na smluvních pracovištích školy: Xcell 

Slovakia Breeding services, s. r. o. Bratislava. 

Velkým úspěchem naší školy v tomto školním roce bylo zřízení a uvedení do provozu školní mlékárny. 

Praxi v tomto zařízení absolvovali žáci třetího ročníku oboru Veterinářství (od příštího roku zde budou 

praxi absolvovat i žáci oboru Agropodnikání). Jedná se o unikátní projekt, kde se 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). 

Také letos jsme se zúčastnili celostátní soutěže zemědělských škol, která se konala v dubnu 2016 ve 

Starém Městě u Uherského Hradiště. Za naši školu se soutěže zúčastnil žák 4. ročníku Tomáš Vyšohlíd. 

Ing. Josef Coufal 

Autoškola 2015/2016 

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

Motorová vozidla, v rozsahu stanoveném Školním vzdělávacím programem. Hlavní obsahovou částí 

předmětu je výuka pravidel silničního provozu, 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 
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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 

skupinu 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: Zdeněk Paďour, Ing. Jan 

Račanský, pan Jaromír Kubeš ml. 

a David Weinhauer. 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 

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 pedagogických pracovníků je Ing. Jaromíra Tmějová. Za zřizovatele je členem rady Ing. Jan 

Šebrle, tajemník MÚ Lanškroun. 

Ing. Jaromíra Tmějová 

Činnost SRPŠ 

K 15. 12. 2015 došlo ke změně zápisu do spolkového rejstříku vedeného u Krajského soudu v Hradci 

Králové. Původní název byl změněn na Sdružení rodičů a přátel školy při SZeŠ Lanškroun, z.s. 

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 celoškolského výboru je paní Jitka Jansová, matka studenta ze třídy 3. A. Rodiče jsou 

informováni o aktivitách školy a spolurozhodují o čerpání peněžních prostředků z fondu SRPŠD, který je 

tvořen z jejich prostředků. Největší částku na výdajích mají mimořádná stipendia za výborný prospěch, 



SZeŠ Lanškroun 

14 

příspěvky na odborné exkurze, květinové dary studentům 4. ročníků při příležitosti maturitního plesu 

a slavnostního předávání maturitních vysvědčení na lanškrounském zámku, náhrada cestovních výdajů 

studentům při účastech na soutěžích a seminářích. 

Ing. Věra Zemanová 

ICT 2015/2016 

Ve školním roce 2015/2016 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 materiálů, ale jako související efekt přináší možnost také modernizace 

technického didaktického vybavení. Dále také proběhl projekt „Volitelné předměty na Střední škole 

zemědělské a veterinární Lanškroun“ realizovaným zčásti na domově mládeže, v rámci kterého byla 

klubovna na domově mládeže vybavena osobními počítači a tiskárnou pro realizaci kroužku ICT, 

fotografického, ale i ostatních kroužků. 

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

mírně zlepšila – počítačů starších pěti let a vyžadujících obměnu, je dnes už menšina. Obměna byla 

v tomto školním roce řešena především v kancelářích školy zakoupením nového PC. Některé z takto 

vyřazených počítačů byly ještě využity v učebnách pro promítání prezentací. Situaci obecně zlepšuje 

vybavenost učitelů notebooky – ať už vlastními nebo pořízenými z realizovaných projektů. Také se 

podařilo koupit nový linuxový server, protože stávající začínal nedostačovat výkonem i kapacitou 

úložišť a v průběhu školního roku byl nový server nakonfigurován a převzal veškeré funkce bývalého. 

Jako doplněk školního webu je také udržován a inovován obsah obou e-learningových portálů, které 

poskytují v rámci udržitelnosti vzdělávací materiály pro oba projekty ESF – tedy jeden pro studenty 

školy a druhý pro oblast vzdělávání veřejnosti (dospělých) v oboru zemědělství. Získali jsme tím dobrý 

nástroj, který může být dále rozvíjen a používán i v dalších předmětech výuky. 

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

výsledcích a absenci včetně rozhraní pro komunikaci mezi školou, rodiči a studenty. Během jednoho 

pololetí vykazuje tato aplikace desítky až stovky tisíc přístupů oprávněných uživatelů (žáci, rodiče, 

učitelé). 

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 3 11 

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 27 116 

b) volitelné      

Seminář z matematiky/ Seminář 
z anglického jazyka/ 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 32 129 
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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 školních 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 každém 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 možností i v zahraničí. 

Mimo učební a odbornou praxi žáci vykonávají praktické činnosti i v ostatních všeobecných a 
odborných 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 předmětu 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 předmětu 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 3 11 

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 23 107 

b) volitelné      

Seminář z matematiky/ Seminář 
z anglického jazyka/ 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 31 132 

 

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 školních 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 každém 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 možností i v zahraničí. 

Mimo učební a odbornou praxi žáci vykonávají praktické činnosti i v ostatních všeobecných a 
odborných 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. 
 

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 3 11 

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 23 107 

b) volitelné      

Seminář z matematiky/ Seminář z anglického 
jazyka/ 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 31 130 
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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 školních 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 každém 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 podnicích, na školním statku nebo dle možností i v zahraničí. 

Mimo učební a odbornou praxi žáci vykonávají praktické činnosti i v ostatních všeobecných a 
odborných 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 jejich 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 3 11 

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 3 5 

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/ Seminář 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 
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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 

 

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 během 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 školách. 

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 (1. a 2. ročník 

2 týdny, 3. a 4. ročník 1 týden). 

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 

předmětech. 

 

*  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 3 11 

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 3 5 

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/ Seminář z německého jazyka **2) 

   2 2 4 

Chov koní/ Účetnictví/ Seminář z chemie/ Seminář 
z biologie 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 možností 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 během 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 školách. 

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 (1. a 2. ročník 

2 týdny, 3. a 4. ročník 1 týden). 

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 

předmětech. 

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 
vzdělávací 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. Lenka Tejklová, Mgr. Daniela Pravdová, Ing. David Hruška, Ing. Darie Kotyzová, Ing. Irena Ehlová 

2. řada zleva 

Mgr. Pavel Studený, Mgr. Emil Fogl, Mgr. Radmila Janoušková, Mgr. Vladimíra Zatloukalová, Ing. Hana 

Stehlíková 

3. řada zleva 

MVDr. Iva Podhorná, Ing. Jaromíra Tmějová, Ing. Rudolf Rabas, Ing. Petra Zíková, MVDr. Dominika 

Švehlová, Mgr. Martina Tomková, Mgr. Martina Dolečková 

4. řada zleva 

Ing. Věra Zemanová, Zdeněk Paďour, Mgr. František Teichmann, Mgr. Lenka Chrobáková, Ing. Vlastimil 

Šimko, Ing. Josef Coufal 
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Pedagogický sbor 

Jméno Aprobace 

Ing. David Hruška ředitel školy, chov zvířat 

Ing. Josef Coufal vedoucí učitel praxe, 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 praxe 

Mgr. Tereza Krištofová chemie, tělesná výchova 

Mgr. Vladimíra Zatloukalová anglický jazyk 

MVDr. Iva Podhorná mikrobiologie, praxe 

Mgr. Pravdová Daniela 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, řízení speciálních strojů, praxe 

MVDr. Petra Cinerová jezdectví, teorie jízdy 

Externisté 

MVDr. Miroslav Šilar myslivost 

Jaromír Kubeš ml. autoškola 

Ladislav Syrový vozatajství 

Mgr. Jiří Novotný tělesná výchova 

Ing. Jan Račanský autoškola (od 21. 11. 2014), praxe 

Mgr. Veronika Krislová latina 

Mgr. Kamila Jarlow psycholog, zdravověda 

David Weinhauer autoškola 
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Provozní pracovníci 

Jitka Faltejsková školnice 

Eva Hrdinová uklízečka 

Ivan Maco údržbář  

Šárka Obešlová uklízečka DM (do 31.12.2015) 

Blažena Punčochářová uklízečka DM 

Lada Macháčková uklízečka 

Renata Malá vrátná DM 

Pavla Zachařová uklízečka (od 11. 9. 2015) 

Iveta Jašniaková uklízečka DM (od 3. 1. 2016) 

Hana Marková vrátná DM 

Eva Divíšková uklízečka 

Domov mládeže 

Bc. Bohdan Melnyk vedoucí vychovatel 

Kateřina Šimková vychovatelka 

Ivana Pekařová vychovatelka 

Miluše Vaníčková vychovatelka 

Marie Martínková vychovatelka 

Blanka Maixnerová vychovatelka 

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 (od 1. 9. 2015) 

Marta Muníková, DiS kuchařka 

Instruktoři, ošetřovatelé 

Anna Michejdová ošetřovatelka koní (do 31. 12. 2015) 

Michal Votava ošetřovatel koní 

Daniela Maňhalová ošetřovatelka koní (od 1. 1. 2016) 

Školní statek 

Radek Klíž vedoucí 

Ivana Šrůtková účetní 

Milan Dušek traktorista 

Jan Beneš traktorista 

Luboš Kovář ošetřovatel hospodářských zvířat 

Tereza Sluková ošetřovatelka  

Martin Ďuriš ošetřovatel hospod. zvířat (do 9. 11. 2015) 

František Pavelka traktorista  (od 18. 5. 2016) 

Alexandra Duspivová ošetřovatelka hospod. zvířat (od 1. 5. 2015)



Výroční zpráva za školní rok 2015/2016 

29 

Zaměstnanci školy podle věku 

 

věk  muži  ženy  celkem  %  

do 20 let   1 1 1,52 

21 - 30 let  1 5 6 9,09 

31 - 40 let  6 8 14 21,21 

41 - 50 let  3 15 18 27,27 

51 - 60 let  10 13 23 34,85 

61 a více let  2 2 4 6,06 

celkem  22 44 66 100,00  

%  33,33 66,67 100,00  x  
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Výsledky přijímacího řízení 

Ve školním roce 2015/2016 se přihlásilo do příjímacího řízení 1. ročníků 199 uchazečů denního studia. 

Žáci vykonávali přijímací zkoušky zahrnující dílčí zkoušky z matematiky a českého jazyka (v rámci 

pilotního ověřování PŘ CERMAT). Bylo přijato 120 žáků.  Počet odevzdaných zápisových lístků bylo 98. 

Obor Přihlášeno Přijato 

Agropodnikání 68 60 

Veterinářství 131 60 

Celkem 199 120 

 

Ing. David Hruška, ředitel školy 

Analýza výchovně vzdělávací činnosti 2015/2016 

V minulém školním roce se na SZeŠ vyučovalo v 11 třídách denního studia a 1 třídě dálkového studia. 

Celkem na naší škole studovalo 283 žáků, z toho 15 dálkového studia. Větší část žáků bydlela na 

domově mládeže (180 žáků); mnoho žáků denně dojíždělo. Tento stav býval často příčinou větší 

absence žáků. Na vysoké školy a vyšší odborné školy se hlásilo cca 60 % našich absolventů. Většina 

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

absolventů. Výuku zajišťovalo 34 fyzických (29,4 přepočtených) stálých z toho 6 (1,8 přepočteného) 

externí učitelé. Do prvního ročníku denního studia se letos přihlásilo 199 žáků; přijato 120 žáků, 

k 1. 9. 2016 do tří tříd nastoupilo 101 žáků.  

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, jazykové, matematické i sportovní, účasti na výstavách hospodářských zvířat). Děkuji 

touto cestou všem pedagogům, vychovatelům i ostatním zaměstnancům školy, kteří se nad rámec svých 

pracovních povinností účastnili těchto, nejen časově náročných, aktivit.  

Ing. David Hruška, ředitel školy 
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Výsledky klasifikace 2015/2016 

 

1. pololetí 

Třída 
Počet 
žáků 

Hodnocení Chování Průměrný 
prospěch 

Vyznamenán
í 

Prospěl Neprospěl Neklasifikován Sníž.známka 

1.A 25 0 15 10 0 0 2,734 

1.B 23 0 18 5 0 1 2,578 

1.C 22 2 16 4 0 1 2,444 

1.ročník 70 2 49 19 0 2 2,586 

2.A 29 1 23 4 1 1 2,417 

2.B 25 0 20 4 1 0 2,742 

2.C 22 2 13 7 0 0 2,442 

2.ročník 76 3 56 15 2 1 2,532 

3.A 17 0 7 10 0 0 2,769 

3.B 24 3 14 7 0 1 2,431 

3.C 24 1 19 4 0 0 2,563 

3.ročník 65 4 40 21 0 1 2,561 

4.A obor AŠ 19 0 15 4 0 1 2,650 

4.A obor VŠ 9 0 8 0 1 0 2,403 

4.B 21 2 17 2 0 0 2,523 

4.ročník 49 2 40 6 1 1 2,543 

5.DS 15 0 10 2 3 0 2,777 

5.ročník 15 0 10 2 3 0 2,777 

Celkem 275 11 195 63 6 5 2,562 

 

2. pololetí 

Třída 
Počet 
žáků 

Hodnocení Chování Průměrný 
prospěch Vyznamenání Prospěl Neprospěl Neklasifikován Sníž.známka 

1.A 25 0 20 5 0 0 2,709 

1.B 22 0 20 2 0 2 2,641 

1.C 21 2 16 3 0 1 2,386 

1.ročník 68 2 56 10 0 3 2,582 

2.A 29 2 25 2 0 1 2,413 

2.B 25 0 23 2 0 4 2,622 

2.C 22 1 21 0 0 0 2,347 

2.ročník 76 3 69 4 0 5 2,463 

3.A 17 0 15 2 0 0 2,646 

3.B 24 4 18 2 0 1 2,391 

3.C 24 1 23 0 0 0 2,529 

3.ročník 65 5 56 4 0 1 2,504 

4.A 28 0 26 2 0 1 2,545 

4.B 21 1 20 0 0 0 2,509 

4.ročník 49 1 46 2 0 1 2,528 

5.DS 15 1 12 2 0 0 2,714 

5.ročník 15 1 12 2 0 0 2,714 

Celkem 273 12 239 22 0 10 2,522 
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Třída 4.A 

 

 

Přehled prospěchu třídy 4. A maturitní zkouška JARO 2016 

 zpracováno dne:  10.7. 2016 

Třídní 

učitel:ka 

 

Mgr. Tereza Krištofová 

Počet žáků 

celkem 

28 K maturitě 24 

celkem 

 z toho dívek 23 z toho dívek 20 

 chlapců 5 chlapců 4 

společná část – státní maturita 

Předmět Počty známek Počet 

klasif. 

žáků 

Průměr 

 1 2 3 4 5 N   

Anglický jazyk povinná  - 2 4 6 7 - 19 3,947 

Český jazyk a 
literatura 

povinná 1 8 9 2 3  23 2,913 

Matematika povinná  - - 1 3 - - 4 3,750 

profilová část 

Předmět Počty známek Počet klasif. 

žáků 

Průměr 

 1 2 3 4 5 N   

Ekonomika ú. z. povinná 1 3 4 7 1 - 16 3,250 

Chov zvířat a pěstování rostlin ú. z. povinná 2 3 2 1 - - 8 2,250 

Praktická zkouška z odborných 
předmětů p. z. 

povinná 9 5 5 4 1 - 24 2,292 

Chov koní, hospod. zvířat a pěst. 

rostlin ú. z. 

povinná 1 1 3 3 - - 8 3,000 

Veterinární předměty ú. z. povinná 3 1 3 1 - - 8 2,250 

Zemědělské předměty ú. z. povinná 2 1 3 2 - - 8 2,625 

 

ú. z. …ústní zkouška 

p. z. …praktická zkouška 

 

Celkový průměrný prospěch 2,924 S  3,413 P  2,611  

Stupeň hodnocení prospěchu prospěl s vyznamenáním 1    

 prospěl 13    

 neprospěl 10    

 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 2016 

 zpracováno dne:  10.7. 2016 

Třídní 

učitel:ka 

 

MVDr. Iva Podhorná 

Počet žáků 

celkem 

21 K maturitě 18 

celkem 

 z toho dívek 19 z toho dívek 16 

 chlapců 2 chlapců 2 

společná část – státní maturita 

Předmět Počty známek Počet 

klasif. 

žáků 

Průměr 

 1 2 3 4 5 N   

Anglický jazyk povinná  - 5 2 5 3 - 15 3,400 

Český jazyk a literatura povinná - 9 4 1 3  17 2,882 

Matematika povinná  - - 1 1 - - 2 3,500 

profilová část 

Předmět Počty známek Počet klasif. 

žáků 

Průměr 

 1 2 3 4 5 N   

Praktická zkouška z odborných 
předmětů p. z. 

povinná 8 - 3 5 2 - 18 2,611 

Veterinární předměty ú. z. povinná 6 2 3 5 2 - 18 2,722 

Zemědělské předměty ú. z. povinná 4 2 4 6 2 - 18 3,000 

 

ú. z. …ústní zkouška 

p. z. …praktická zkouška 

 

Celkový průměrný prospěch 2,920 S  3,147 P  2,778  

Stupeň hodnocení prospěchu prospěl s vyznamenáním 1    

 prospěl 11    

 neprospěl 6    

 nehodnocen 0    

 

 

Poznámka: 

V tabulkách nejsou zahrnuty výsledky podzimních opravných maturitních zkoušek. 
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Třída 5.DS 

 

 

Přehled prospěchu třídy 5. DS maturitní zkouška JARO 2016 

 zpracováno dne:  10.7. 2016 

Třídní 

učitelka 

 

Ing. Jaromíra Tmějová 

Počet žáků 

celkem 

15 K maturitě 12 

celkem 

 z toho dívek 11 z toho dívek 9 

 chlapců 4 chlapců 3 

společná část – státní maturita 

Předmět Počty známek Počet 

klasif. 

žáků 

Průměr 

 1 2 3 4 5 N   

Anglický jazyk povinná  - 1 4 1 - - 19 3,000 

Český jazyk a literatura povinná 2 3 1 - 5  23 3,273 

Matematika povinná  - - - - 3 - 3 5,000 

Ruský jazyk povinná - - 1 - 1 - 2 4,000 

profilová část 

Předmět Počty známek Počet klasif. 

žáků 

Průměr 

 1 2 3 4 5 N   

Ekonomika ú. z. povinná 1 3 4 4 - - 12 2,917 

Praktická zkouška z odborných 

předmětů o.p. 

povinná 3 3 2 3 1 - 12 2,667 

Účetnictví ú. z. povinná 3 1 4 3 1 - 12 2,833 

 

ú. z. …ústní zkouška 

o. p. …obhajoba práce 

 

Celkový průměrný prospěch 3,069 S  3,500 P  2,806  

Stupeň hodnocení prospěchu prospěl s vyznamenáním 1    

 prospěl 5    

 neprospěl 6    

 nehodnocen 0    

 

 

Poznámka: 

V tabulkách nejsou zahrnuty výsledky podzimních opravných maturitních zkoušek. 
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Prevence sociálně patologických jevů 

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

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

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

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

Evropy přední místo. Velkým problémem se tyto jevy stávají především u dospívající mládeže. Je to 

dáno životní nezkušeností, touhou po experimentech, nefunkčností rodin a řadou dalších faktorů, které 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

specializací a dalšími faktory, které mají vliv na případný rozvoj 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 souvislosti s autoškolou. V případě podezření řešíme 

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

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

občanské nauky viděli studenti řadu zajímavých videopořadů o nebezpečí sekt, rasismu, o zdravém 

životním stylu, drogách, kyberšikaně a dalších zajímavých tématech.  

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

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

z nich stačila jednorázová konzultace, s jinými pracovala systematicky a v několika případech dokonce 

zprostředkovala i specializovanou psychologickou péči. 

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

vztahů ještě před jejich vstupem na školu vyústila v pořádání prázdninového tzv. nultého kurzu, při 
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kterém jsou budoucí studenti ubytováni na Domově mládeže, celý týden se účastní výuky jezdectví a ve 

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

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

v Ústí nad Orlicí 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. 

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

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

věnovat svým zájmům a koníčkům Ve škole funguje jezdecký a sportovní klub, také kynologický 

kroužek, biologický, chemický, sportovní, horolezecký, environmentální a další aktivity. 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 na Střední škole zemědělské a veterinární 

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

Mgr. Martina Dolečková 
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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 3. – 17. 10. 2015 40 hodin Výuka ANJ pro učitele Malta 

2 ZÍKOVÁ PETRA 31. 7. – 13. 8. 2016  Použití ICT ve výuce ANJ Doublin, Irsko 

3 
KRIŠTOFOVÁ TEREZA 

4. – 12. 6. 2016 35 hodin 
Course for teachers of science Making 
science nove attractive Chettenham 

4 ZATLOUKALOVÁ VLADIMÍRA leden, únor 2016 19,5 hod Hodnotitel ústní ZK – ANJ e-learning Olomouc 

5 ZATLOUKALOVÁ VLADIMÍRA únor 2016 9,5 hod Hodnotitel ústní  - ANJ pro PUP e-learning Olomouc 

6 FOGL EMIL 4. – 6. 11. 2015 3 dny Tři dny s matematikou Ústí nad Orlicí 

7 FOGL EMIL 22. – 24. 3. 2016 3 dny Počítač ve škole 2016 Nové Město n. M. 

8 FOGL EMIL 15. – 25. 8. 2016 11 dnů Škola učitelů informatiky Lipnice nad Sázavou 

9 PAĎOUR ZDENĚK 6. 9. 2015 6 hodin 
Provozování autoškoly a změny 
v související právní úpravě. Olomouc 

10 TMĚJOVÁ JAROMÍRA 14. 12. 2015 4 hodiny Aktualizační seminář pro Ekonomiku Praha 

11 PRAVDOVÁ DANIELA 9. 11. 2015 3 hodiny 
Konzultační seminář pro management 
škol Pardubice 

12 PRAVDOVÁ DANIELA 19. 11. 2015 6 hodin 
Učitel – riziková profese aneb jak 
nevyhořet Olomouc 

13 TMĚJOVÁ JAROMÍRA 2015/2016 9 hodin Ekonomické webináře (9x1hod) ---- 

14 JANOUŠKOVÁ RADMILA 14. – 22. 11.2015 5 dní stínování – job shadowing Madeira, Callhata 

15 ŠVEHLOVÁ DOMINIKA 30. 1. 2016 1 den 
Prvotní seminář ke vzdělávacímu 
systému GALOPS® Brno 

16 ŠVEHLOVÁ DOMINIKA 7. – 8. 11.2015 2 dny Laminitida kopyt koní ČZU Praha 

17 ŠVEHLOVÁ DOMINIKA 17. 10. 2015 1 den Klinická patologie u koní v praxi Blansko 

18 STEHLÍKOVÁ HANA 19. – 20. 2. 2016 2 dny Konference o hiporehabilitaci Brno 

19 TOMKOVÁ MARTINA 30. 8. 2016 1 den 
Konference pro učitele anglického 
jazyka Brno 

20 TEICHMANN FRANTIŠEK 2015/2016 70 hod Výuka ANJ Lanškroun 

21 TEJKLOVÁ LENKA 4. – 6. 11. 2015 3 dny Tři dny s matematikou Ústí nad Orlicí 

22 TEJKLOVÁ LENKA 17. 3. 2016 4 hod Seminář pro ŠMK Pardubice 

23 ŠPIČÁKOVÁ MICHAELA 30. 1. 2016 1 den 
Seminář ke vzdělávacímu systému 
Cuamopso Brno 

24 ZÍKOVÁ PETRA 19. – 28. 8. 2016 40 hodin Obecná angličtina pro pokročilé Malta 

25 TMĚJOVÁ  JAROMÍRA 14. 6. 2016 3 hod Plán rozvoje podniku e-learning 

26 TMĚJOVÁ  JAROMÍRA 25. -26. 7. 2016 12 hod Finanční analýza e-learning 

27 TMĚJOVÁ  JAROMÍRA 29. 7. 2016 4 hod 
Řízení podnikatelských rizik v 
zemědělství e-learning 

28 TMĚJOVÁ  JAROMÍRA 30. 8. 2016 7 hod SA Firma Praha 

29 HONSOVÁ HANA 14. – 27. 2. 2016 14 dní 
Jazykový kurz a studijní návštěva na 
RVC v Londýně Londýn 

30 HONSOVÁ HANA 9. 4. 2016 1 den Tlumené bolesti Hradec Králové 

31 HONSOVÁ HANA 
září 2015  
– červen 2016 70 hodin výuka ANJ Lanškroun 

32 PEDAGOGICKÝ SBOR 14. 12. 2015 3 hodiny 
Autorita učitele a kázeň, osobnost 
učitele a žáka, vztah rodiny a školy Lanškroun 
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Konference Počítač ve škole 2016 

Místo konání: Nové Město na Moravě 

Termín konání: od 22. 3. 2016do 24. 3. 2016 

V rozsahu: 25 hodin (3 dny) 

 
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, v nichž vystoupil zástupce MŠMT Mgr. 

Jaroslav Fidrmuc, zástupce náměstka pro vzdělávání, který se na MŠMT věnuje Strategii digitálního 

vzdělávání, zástupci fakult vysokých škol věnujících se vzdělávání budoucích učitelů, zástupci 

sponzorských firem Microsoft, Epson, K-net, … Převážná část konferenčního času během druhého 

a třetího dne konference byla věnována přednáškám a workshopům, v nichž kolegové z řad učitelů 

základních, středních i vysokých škol seznamují účastníky s různými možnostmi využívání digitálních 

technologií ve výuce ve všech vzdělávacích oblastech RVP. Vystoupili také další zástupci výrobců 

softwaru a počítačové techniky. 

Jednalo se již o 13. ročník konference. Každý ročník konference Počítač ve škole je spojen s hlavními 

tématy, pro letošní rok se jednalo o následující čtyři témata: 

Výuka matematiky s podporou ICT 

 Koncepce – jak nejlépe využít ICT pro podporu výuky matematiky? 

 Zdroje – které aplikace a on-line zdroje jsou nejvhodnější pro ZŠ a SŠ? 

 Algoritmizace – patří výuka algoritmického myšlení do hodin matematiky? 

 Finanční gramotnost – kde hledat nástroje pro analýzu bankovních produktů? 

Škola na síti 

 Komunity – doma, ve škole i za školou a přece spolu? 

 Aplikace – mohou webové a mobilní aplikace nahradit desktopy? 

 Vybavení – mobil, tablet, notebook nebo desktop pro práci on-line? 

 Bezpečnost – jak žít na sociálních sítích a přežít? 

Makers – kutilové ve školních lavicích 

 Zvídavost – jak může ICT podpořit badatelsky orientovanou výuku? 

 Tvořivost – jaké jsou možnosti využití 3D tiskáren ve školním prostředí? 

 Inovativnost – pomůže kutilské hnutí zatraktivnit výuku? 

 Dostupnost – které platformy umožňují experimentovat za rozumnou cenu? 

Sportovní aktivity s podporou ICT 

 Osobní trenér v kapse – které mobilní aplikace nabádají k aktivnímu sportování? 

 Analýzy – jak mohou videoanalýzy pomoci v hodinách tělesné výchovy? 

 Wearables – co umí elektronické náramky nebo chytré hodinky? 

 Inspirace – kde sdílet svůj výkon a kde se inspirovat výkony ostatních? 
Mgr. Emil Fogl 
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Domov mládeže při SZeŠ v Lanškrouně, rok 2015/2016 

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

zajišťujeme ubytování a mimoškolní výchovu, k dispozici mají vybavené klubovny, kuchyňky, které se 

nacházejí na jednotlivých podlažích. 

V tomto školním roce jsme zahájili oficiálně činnost dne 31. 8. 2015 a nastoupilo k nám 182 

přihlášených žáků, z tohoto počtu bylo 16 chlapců. 

Díky evropským fondům a projektu realizovaném na našem domově mládeže máme nyní nejen nově 

vybavenou počítačovou učebnu, ale třeba také keramickou dílnu s pecí, nabízíme i připojení 

k internetu 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. 

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. 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 žáci možnost volby a 

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

zájmové aktivity 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. 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 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 smysluplnosti 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. 

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

opravdu zajímá, a i díky tomu lépe porozumět jejich přáním, cílům a požadavkům. 

Bc. Bohdan Melnyk, vedoucí vychovatel domova mládeže  

Školní knihovna 

Knihovnické ohlédnutí 

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

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

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

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

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

let se ukázalo, že zájem o četbu mezi mladými čtenáři neklesá, naopak v posledních třech školních 

letech výrazně přibylo zájemců z řad prvních a druhých ročníků. Studenti si zde najdou cestu ke 

klasickým dílům světové i české literatury, mezi 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 
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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 významný finanční 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 projektu 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 znalosti. 

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

společenskou závažnost s důrazem na problematiku dospívání, ale také zájmy studentů. Několik desítek 

titulů využíváme při práci v hodinách češtiny a jazyků. Při výběru knih roli také hrály zvýšené 

požadavky k nové maturitě. 

Literatura se neustále vyvíjí; za poslední dvacetiletí se objevilo mnoho výrazných autorů, kteří píší 

nadčasově. Existuje spousta krásných knižních novinek, kvůli nimž stojí za to podstupovat nekonečný 

boj o peníze. Zájem o klasickou knihu a vzdělání se v naší době podporovat prostě musí. Jinak se 

výhledově staneme národem čtenářů návodů a snadno manipulovatelnými pasivními konzumenty. 

Mgr. Pavel Studený 
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Školní statek 

Střední škola zemědělská a veterinární Lanškroun - Školní statek Lanškroun (dále jen organizace) byla 

zřízena za účelem poskytování vzdělávání a výchovy žáků a je součástí výchovně vzdělávací soustavy. 

K 1.7.2011 zanikl školní statek jako samostatné školské zařízení a přiřadil se jako jedno ze školských 

zařízení přímo ke SZeŠ Lanškroun. Zároveň zažádal zřizovatele o možnost rozšíření doplňkové činnosti. 

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

spolupráci 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 výzkumné 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 163 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 

- 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 zaměstnanci-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 (prázdninový cyklus).  

Škola zajišťuje na školním statku cca 70 % potřeby praktického vyučování. 

Pozitiva současného stavu 

1. Hospodářský výsledek v posledních patnácti letech (2001-2015) 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 180 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. 
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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 30 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 

Seznam kontrol 2015 

Datum kontroly: 22.05.2015 
Kontrolu provedl: Krajská veterinární správa pro Pardubický kraj 
                MVDr. Jiří Chmela 

Typ kontroly: Kontrola biologické bezpečnosti 
Datum kontroly: 28.05.2015 
Kontrolu provedl: Česká plemenářská inspekce 
 František Týl 

Typ kontroly: Označování a evidence prasat, označování a evidence koz 
Datum kontroly: 18.11.2015 
Kontrolu provedl: Krajská veterinární správa pro Pardubický kraj 
 MVDr. Dušková 
Typ kontroly: Veterinárně hygienický dozor nad mléčnicí  

 

 

Spolupráce se 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. 

Letos oslavil útulek 10. výročí slavností v areálu lanškrounského zámku bohatým „psím“ a kulturním 

programem. Diváci mohli vidět například ukázku výcviku psů, agility a v podvečer si vyzkoušet některé 

aktivity se psy v rámci canisterapie. Vystupovala živá kapela, děti se mohly vyřádit ve skákacím hradu, 

pro hladové a žíznivé byly připraveny stánky s občerstvením a pro ty, co chtěli pomoci, tombola. 

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. 

Ing. Hana Stehlíková 
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Školní jídelna 

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

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

poskytuje obědy. V rámci hospodářské činnosti stravuje i cizí strávníky. 

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

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

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

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

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

jídelny. 

Informace o školní jídelně získáte na tel. č. 465321098 

Dana Mačátová 
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Jezdecký klub Lanškroun Střední zemědělské a veterinární školy. 

Pod vedením zkušených pracovníků a cvičitelů jsou pro studenty školy a lanškrounské děti organizovány 

zájmové činnosti. Činnost kroužků bývá i o volných dnech (soboty, neděle, prázdniny) a výsledky tohoto 

snažení členové zúročí na různých závodech a soutěžích po celé ČR. 

Zájmová činnost je zaměřená na vozatajství, sedlové ježdění a voltiž. Děti si zlepšují svou fyzickou 

kondici a pozitivní vztah k pohybu a zdravému životnímu stylu. Jedná se nejen o gymnastické cvičení, 

ale i o výdrž a celkovou zdatnost, kterou posilují při každodenní péči o koně ve stáji a při krmení. 

V roce 2016 bylo pod odborným dohledem připraveno 8 studentů ke zkouškám základního výcviku 

jezdce. Zkoušky organizovali a technicky zajistili členové JK Lanškroun SZeŠ. Mladí jezdci se pak mohli 

zapojit do aktivit závodního družstva a pravidelně se účastnit veřejných jezdeckých závodů v průběhu 

sezóny, včetně jednotlivých kol a samotného finále soutěže pro studenty nazvané Liga středních škol. 

V této prestižní školní soutěži se nám daří udržet pozice na předních místech. Na kolbišti v areálu SZeŠ 

Lanškroun bylo uspořádáno mnoho sportovních akcí, kterých se účastnilo široké pole mladých 

i zkušenějších jezdců z našeho JK a taky z okolních jezdeckých klubů, aby poměřili své dovednosti 

a připravenost svých koní. 

Nejprestižnější soutěží je už tradičně boj o Hliněný pohár a letos už 36. ročník. 

Výsledky našich členů a žáků školy 

Datum/místo Jezdec Kůň Soutěž Umístění 

7.5.2016 Lanškroun Tereza Galíček  Sultán do 70cm 6. 

  Pavla Podhorná Talisman ZM 1. 

  Pavla Podhorná Soreppo ZM 5. 

  Markéta Studená  Nearly Perfect ZM 4. 

  Kateřina Toušková Lukrecie 
Z do 
19let 2. 

  Pavla Podhorná Talisman 
Z do 
19let 5. 

  Markéta Studená  Nearly Perfect 
Z do 
19let 6. 

  Kateřina Toušková Lukrecie Z 5. 

          

28.5.2016 Dolní Jelení Kateřina Toušková Lukrecie Z 6. 

          
2.7.2016 Suchá u 
Litomyšle Markéta Studená Lucky Illyrius do 80cm 3. 

  Michaela Špičáková Sultán do 80cm 5. 

          

25.6.2016 Děčín Andrea Svejkovská Fráze do 100cm 13. 

          

20.8.2016 Most Andrea Svejkovská Rokytka do 90cm 9. 

      do 100cm 7. 

          

27.8.2016 Teplice Andrea Svejkovská Rokytka do 100cm 3. 

          

27.-28.8.2016 Našiměřice Kateřina Toušková Lukrecie 100/110 7. 

      Z 5. 
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Datum/místo Jezdec Kůň Soutěž Umístění 

26.3. 2016 Chrudim Pavla Podhorná Talisman do 90cm 1. 

  Pavla Podhorná Talisman do 100cm 6. 

  Pavla Podhorná Soreppo  do 100cm 1. 

  Pavla Podhorná Soreppo  do 110cm 3. 

          

10. 4. 2016  
Nové Zámky Michaela Špičáková Natty do 80cm 7. 

  Darie Kotyzová Casiopea do 80cm 9. 

          

30.4.2016 Lanškroun Nikoleta Špůrová Capria do 60cm 1. 

  Kateřina Hanusová Sprite do 60cm 2. 

  Klára Manšíková Cipísek do 60cm 3. 

  Jana Houdová  Lucky Illyrius do 60cm 4. 

  Kristýna Chocholatá Unce  do 80cm 1. 

  Kateřina Hanusová Sprite do 80cm 2. 

  Kateřina Tomášková Granada  do 90cm 1. 

  Kristýna Chocholatá Unce  do 90cm 2. 

  Markéta Studená  Nearly Perfect do 90cm 3. 

  Kateřina Toušková Lukrecie do 90cm 4. 

  Markéta Niklová Sultán do 90cm 5. 

  Kateřina Toušková Lukrecie Z 4. 

  Kateřina Tomášková Granada  Z 5. 

  Markéta Studená Nearly Perfect Z 6. 

          

26.6.2016 Dolní Jelení Markéta Studená Nearly Perfect 90/100 7. 

  Tereza Sluková Dagonee 100/110 2. 

 

 

Seznam akcí pořádaných JK MF075 Lanškroun 

školní rok 2015 / 2016 

7. březen 2016 Valná hromada Jezdeckého klubu Lanškroun SZeŠ, z.s. 

  22. duben 2016 Zkoušky základního výcviku jezdce 

20. duben 2016  Svod klisen 

30. duben 2016  Hobby soutěž pro jezdce i koně i bez licencí od 70 cm do 110 cm. 

7. květen 2016 Hliněný pohár – 36. ročník  

4. červen 2016  Chlaďas 2016 

11. červen 2016 Hobby soutěž. 
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15. červen 2016 Liga zemědělských škol 

 

Mimo domácí půdu bojují o umístění naši členové i v okolních soutěžích, jako například v Litomyšli, 

Chrudimi, Pardubicích, Dolní Jelení, Lohenicích, Hamrech u Hlinska, Herálci, Mohelnici, Dvorečku a na 

mnoha dalších místech, kde dávají slyšet o dovednostech mladých jezdců a vozatajců ze zemědělky 

z Lanškrouna. 

Za výkonný výbor JK Lanškroun Střední zemědělské a veterinární školy – Bc. Michaela Špičáková 
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Škola musí dát o sobě vědět 

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

jejích odvětvích a oblastech. Platí to i ve školství. Předpokladem existence školy je dostatek informací 

o možnostech a podmínkách studia předaných veřejnosti, především potencionálním zájemcům – 

respektive žákům a žákyním devátých tříd základních škol. 

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

získá kompletní informace o škole. Informace o tom, že škola existuje a jaké obory nabízí, předávají 

také naši žáci bezprostředně svým kamarádům a známým při osobních kontaktech.  

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 výchovnými poradci. 

Tradicí na škole se již staly dny 

otevřených dveří. Školu si prohlédlo 

v rámci čtyř pořádaných dnů 

otevřených dveří a individuálních 

návštěv téměř 150 zájemců z řad 

základních škol, nepočítaje jejich 

doprovod. 

Důležitým hlediskem prestiže školy je 

samozřejmě uplatnění jejích 

absolventů. Jedním z významných 

ukazatelů je velmi nízká 

nezaměstnanost našich absolventů. 

K tomu přispívá skloubení značné šíře 

potřebných znalostí a dovedností 

v rámci zvoleného oboru a zaměření. 

Podobně jako v předchozích letech, tak i v letošním školním roce míří třetina našich absolventů za 

dalším vzděláním na vysoké školy, třetina na vyšší odborné školy a jazykové školy a třetina jde přímo 

do zaměstnání nebo odchází na různě dlouhou dobu za pracovními nabídkami do zahraničí (zejména 

z řad absolventů oboru Agropodnikání, ze směru chov koní a jezdectví). 

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

Ing. Rudolf Rabas, výchovný poradce 
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Dražba jalovice vynesla přes 100 tisíc 

Den SZeŠ 7. 5. 2016 v Lanškrouně přivítal několik tisíc návštěvníků 

Překrásnou sobotu 7. května si do areálu Střední zemědělské a veterinární školy v Lanškrouně našlo 

cestu mnoho místních, přespolních i těch z druhé strany republiky. Proč by také ne, když zde studovali 

a studují lidé snad ze všech koutů Čech i Moravy.  

Bohatý program byl letos zpestřen o prohlídku arboreta, nově otevřené a plně funkční školní mlékárny 

a speciální závod pro děti i dospělé v běhu na 1500 m včetně zdolání několika parkurových překážek. 

„Přišli jsme si s dcerou prohlédnout především mlékárnu, ta nás zajímala. Právě ochutnávám místní 

sýr s příchutí gyros a musím přiznat, že jsem dlouho neměla lepší. To je dobrá cesta, když se škola umí 

nejen postarat o krávy, ale dokáže i zpracovat mléko!“ řekla mi jedna z účastnic během ochutnávky 

sýrů ze školní mlékárny. 

Návštěvníci obdivovali také malá housata a kuřátka z vlastních odchovů, ukázky práce pasteveckých 

psů, dražbu plemenných zvířat, jezdecké závody v parkuru, výstavu zemědělské techniky nebo 

prohlídku koňských stájí, kravína i selského dvora. Pro zvídavé a aktivní návštěvníky se „silným 

žaludkem“ proběhla veřejná pitva prasete, jízda zručnosti na traktoru, střelby z luků, ukázky agility 

a voltiže, jízdy v kočáře, králičí hop, i soutěže v poznávání rostlin a živočichů.  

Malým, ale asi zásadním „zlatým hřebem“ dne byla dražba školních jalovic. Dražitel Pavel Kozák 

dokázal zájemce natolik vyhecovat, že doslova padaly rekordy. Zvláště když se na scéně objevila 

šampiónka plemene Aberdeen-angus. Nakonec se cena vyšplhala až na rovných 101 tis. Kč. Což je cena 

za 1,5 letou jalovici skutečně nebývalá. „Dopadlo to neuvěřitelně. Vyvolávací ceny byly řádově někde 

úplně jinde, než kde nakonec skončily. Cena, která překlenula částku 100 tis. Kč, je z říše snů. Já 

osobně to považuji za satisfakci práce celého týmu zaměstnanců SZeŠ. Výborné mám i pocity ze 

slavnostního otevření školní mlékárny a to nejen od oficiálních hostů, ale i od běžných návštěvníků. 

Prakticky se shodli na tom, že nám fandí a jsou rádi, když dokážeme produkovat vlastní potraviny jak 

pro sebe, tak časem i pro zákazníky z nejbližšího regionu,“ shrnul na závěr ještě z dražby rozrušený, 

ale evidentně spokojený ředitel školy David Hruška.  

Mgr. František Teichmann 
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Charitativní činnost 

Světluška 7. 9. 2015 

V prvních zářijových dnech 2015 proběhl 13. ročník celonárodní sbírky Světluška. Opakovaně se této 

sbírky zúčastnilo pět dvojic našich studentů. Do lucerniček se jim podařilo nasbírat krásných 16 190 Kč. 

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

Ing. Věra Zemanová 

Soutěže 

Matematické soutěže 

V pátek 19. 2. 2016, těsně před jarními prázdninami, jsme pro naše mladé příznivce matematiky 

připravili již čtvrtý ročník školního kola matematické soutěže. S úlohami typicky školními i úlohami 

netradičními, vyžadujícími logické myšlení a uvažování, zápolilo více než 30 soutěžících ze všech 

ročníků naší školy. Každý soutěžící se ve své kategorii snažil rychle, ale zejména správně, vyřešit co 

nejvíce příkladů a získat tak co 

nejvyšší součet bodů.  Počet bodů byl 

rozhodující nejen k umístění na 

předních místech ve školním kole, ale 

také k možnosti účastnit se 

regionálního kola v Ústí nad Orlicí.  

V úterý 15. 3. 2016 se tedy naše 

studentky, kterým se ve školním kole 

dařilo nejlépe, zúčastnily 34. ročníku 

regionální matematické soutěže pro 

žáky SOŠ, SOU a ISŠ v Ústí nad Orlicí.  

V kategorii pro 1. ročníky 

reprezentovala naši školu Anna 

Veselíková z třídy 1. A. Umístila se na 

pěkném 14. místě z 39 zúčastněných.  

Druhé ročníky zastupovaly dvě studentky Jana Vlasáková z 2. C a Tereza Galíček z 2. B., která byla 

nejúspěšnější soutěžící z naší školy, protože obsadila krásné 7. místo z 36 soutěžících v dané kategorii.  

Za třetí ročníky vyjely do sousedního města soutěžit dvě studentky Eliška Jiroušková z 3. C a Sabina 

Skalická z 3. A, která obsadila 13. příčku mezi 35 účastníky. 

Méně se již dařilo jediné zástupkyni 4. ročníků Marii Šebestové z třídy 4. B, která se ocitla na 24. místě 

z 27 soutěžících. Ale svůj neúspěch si vybrala právě v této soutěži a pro ni určitě důležitější květnovou 

maturitní zkoušku zvládla na první pokus. Gratulujeme!  

Umístění našich studentek považuji i letos za velmi pěkné, protože opět dokázaly porazit řadu 

konkurentů zejména z technických a ekonomických škol, kde se matematika vyučuje ve větším rozsahu 

a mnohem více se prolíná s ostatními předměty daných škol.  

Za sebe i své kolegy jsem velmi ráda, že i na zemědělské škole se najdou nadšenci pro matematiku, 

kteří jsou ochotni poměřit si síly nejenom se svými spolužáky, ale i s žáky jiných škol. 

Mgr. Daniela Pravdová 
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I letos jsme uspořádali soutěž „Enjoy English!” 

Dne 25. 11. 2015 jsme tradičně na naší škole uspořádali regionální konverzační soutěž „Enjoy English!” 

v anglickém jazyce. Máme radost, že každým rokem počet středních odborných škol, pro které je 

soutěž určena, neustále roste. Letos nás přijelo navštívit osm škol z celého regionu. I letos bylo 58 

studentů rozděleno do nižší (1. a 2. 

ročníky) a vyšší kategorie (3. a 4. 

ročníky). Po absolvování rozřazovacího 

testu nejlepších 20 studentů z každé 

kategorie postupovalo do konverzační 

části. Studenti, kteří se umístili na 

předních místech, předvedli opravdu 

nádherné výkony. Za nižší kategorii se 

na nejvyšším stupni umístil Matěj 

Polcar ze Střední školy podnikání 

Vysoké Mýto a ve vyšší kategorii 

zvítězil Lukáš Rulíšek z Obchodní 

akademie Choceň. Z naší školy dosáhla 

nejlepšího umístění na 4. místě Jana 

Zajícová z 1. B. Chtěli bychom 

samozřejmě pochválit i ostatní studenty a studentky, že měli odvahu a chuť se tohoto jazykového klání 

zúčastnit. Jsme rovněž velice rádi, že i letošní soutěž mohla proběhnout za finanční podpory MŠMT 

Pardubického kraje. Velké díky patří také mé kolegyni Petře Zíkové, bez které bych organizaci sama 

nezvládla, a všem kolegyním z ostatních škol za vynikající fungování v obou porotách při hodnocení. 

I když občas bylo hodnocení ústních výkonů velmi obtížné, i přesto doufáme, že většina studentů si 

soutěž užila a že nás přijede navštívit i v příštím roce. 

Ing. Petra Zíková, Mgr. Martina Tomková 

„O bílého havrana E. A. Poea“ 

Již po třetí za sebou jsme se zúčastnili soutěže „O bílého havrana E. A. Poea“. 13. ročník anglické 

soutěže v pěvecké, dramatické a 

recitační kategorii proběhl dne 22. 3. 

2016 v Pardubicích. I letos jsme mohli 

obdivovat krásný sál pardubické 

radnice, který nám bohužel nepřinesl 

štěstí, protože jsme se neumístili na 

stupínkách vítězů, přesto byly písně 

studentů 3. ročníků vynikající. Za 3.A 

soutěžil Šimon Jančuš s písní „Song for 

Someone“ od U2 a z 3.B si Sabina 

Vrbová vybrala píseň „Hello“ od 

Adele. Myslím si, že pro oba byla 

soutěž velkým přínosem, a v tak tvrdé 

konkurenci mezi gymnázii 

a základními uměleckými školami 

předvedli výborné výkony. Pevně věřím, že soutěž jim přinesla neopakovatelný zážitek a že se soutěže 

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

Mgr. Martina Tomková 
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Kluci pozor, dívky se vám vyrovnaly 

V letošním roce jsme se opět 

zúčastnili jízdy zručnosti s traktorem 

s přívěsem 5t. Soutěž se konala opět 

v obci Úvalno kousek za Krnovem, dne 

5. 4. 2016. Soutěž pořádala Střední 

škola automobilní, mechanizace 

a podnikání Krnov. Účastnily se dvě 

soutěžící žákyně. Nikoleta Špůrová  

a Andrea Vařečková. 

V letošním roce nebyla tato soutěž jen 

mužskou záležitostí, ale mezi 

soutěžícími mimo našich děvčat se 

účastnila také jedna závodnice ze 

střední zemědělské školy v Třinci. Po 

vylosování pořadí jela, jako první naše 

žákyně Nikoleta Špůrová. Po ukončení jízdy spadl všem soutěžícím chlapcům úsměv. Jízda končila 

tradičně zacouváním s vlekem do garáže. Z řad učitelů se ozvalo: ,,Pánové, ta vám nasadila laťku velmi 

vysoko!“ Jeden z účastníků přišel k Nikole poplácal ji po ramenou se slovy: ,,Jsi dobrá.“ Dalším šokem 

byla jízda dívky ze Třince, která jela téměř bez chyby a do garáže zacouvala bravurně a rychle tak, 

jako se z ní vyjíždí dopředu.  

Tomuto stavu také odpovídá umístění. 

Z 20 účastníků se Nikoleta Špůrová 

umístila na 8. místě a Andrea 

Vařečková na 10. místě. Třetí dívenka 

z Třince obsadila třetí místo. Dlužno 

dodat, že z chlapců celkem 3 nebyli 

schopni do garáže zacouvat a soutěž 

nedokončili. 

Jedná o úspěch žákyň naší školy. Pro 

část chlapců se jedná o určité 

zahanbení. Někteří s nevolí musí 

připustit skutečnost, že děvčata jsou 

v ryze mužské disciplíně rovnocenné.  

Ing. Vlastimil Šimko 

Florbal dívky 

8. prosince 2015 jsme se 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. Celkem jedno vítězství a dvě prohry nás zařadily na celkové 4. místo. 

Florbal chlapci 

2. prosince 2015 se družstvo chlapců zúčastnilo okrskového kola ve florbalu v Lanškrouně v hale Na 

Střelnici. Čtyři týmy bojovaly o postup do okresního kola. VOŠ a SŠT  Česká Třebová, SOŠ a SOU 

Lanškroun, Gymnázium Lanškroun a SZeŠ Lanškroun. Celkové 3. místo je úspěch a postup do okresního 

kola si vybojovali chlapci z České Třebové. 

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

zúčastnili s družstvem dívek i chlapců. Obě družstva se letos shodně umístila na 5. místě. 

Mgr. Lenka Chrobáková
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Chlaďas 2016 

Závodiště pod seníkem v areálu Školního statku Střední školy zemědělské a veterinární v Dolním 

Třešňovci přivítalo 4. června 2016 opět po roce chladnokrevné koně a jejich kočí. Sobotní ráno 

slibovalo pěkné počasí, ale příroda celý přípravný týden zkoušela pevnost nervové soustavy pořadatelů 

až  na  doraz neustálými přeháňkami a průtržemi mračen. Nakonec 12. ročník závodů chladnokrevných 

koní Chlaďas 2016 proběhl za krásného počasí a bouřka dorazila až v podvečer. I  letošní ročník 

významně podpořil hlavní sponzor Lesy České republiky s.p. Akci také navštívil senátor Ing. Petr Šilar, 

absolvent SZeŠ Lanškroun, který velmi fandí pracovním chladnokrevným koním a prostřednictvím 

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

slavnostního dekorování při slavnostním nástupu všech soutěžících. 

Letošní soutěže tažných koní Chlaďas 2016 měly stejně jako v minulých letech statut kvalifikace pro 

MČR. Startovní pole přiměřeně početné a zároveň velmi kvalitní – závodili u nás dva mistři ČR a  několik 

účastníků finálových kol z minulých let. Startovalo celkem 14 startujících s 22 koňmi z Čech i Moravy. 

Zájem diváků byl velký, celkem se během dne přišlo podívat 262 platících diváků. 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. 

Tradiční je i účast studentů SZeŠ 

Lanškroun, kteří i letos startovali 

s dospělými a rozhodně ostudu 

neudělali. Čerstvý absolvent Milan 

Broulík startoval už se svými koňmi 

a studentka 3. ročníku Andrea 

Peterková se zúčastnila s osvědčeným 

školním Streihunem.  

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. Loni došlo ke změně hodnocení - za chyby na překážkách 

a  překročení stanoveného času se přidělují trestné body. Tento systém tedy preferuje technicky dobře 

zajetou trať v solidním tempu před rychlou jízdou, ale s chybami. Stavitel Ing. Jaroslav Hél vymyslel 

zajímavou technickou trať, která přesto nebrzdila průběh programu. Na trati kromě běžných překážek 

čekala závodníky nově pyramida, která dokonale prověřila ovladatelnost koně a  souhru kočího a jeho 

koně. K začelení bylo letos zařazeno i svazkování. Dále byly připraveny divácky atraktivní podsmyk, 

váhy, srážení koncem i loni nový kolotoč. Závěrečný průjezd nově upraveným vodním příkopem, který 

vždy prověří především důvěru koně v člověka, zvládli soutěžící většinou bez problémů, přestože voda 

byla silně zakalená. Nejlépe se s tratí vypořádal Jaroslav Marvan s Míšou z Lanškrouna v jednospřeží 

a Martin Prokš st. s koňmi Jirka a Bred ze Štoků, ve  dvojspřeží. 

Na začátku odpoledne proběhl tradiční slavnostní nástup s dekorováním dopoledních soutěží a všichni 

závodníci a čestní hosté obdrželi tradiční účastnický dárek – letos to byla plátěná taška s originálním 

potiskem obrázku Pavla Dvořáčka a nápisem Chlaďas 2016 a tradiční účastnický flot. 

Obrázky Pavla Dvořáčka byly také použity na skleněných pohárech pro vítěze a dekorované na 2. a 3. 

místě, 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, uličky ve tvaru U a L, ale 

i  překážka prověřující dovednost couvání – koně museli vjet do slepé uličky, srazit příčnou kládu 

MILAN BROULÍK, kůň Dolina 
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a  vycouvat. Nová byla překážka s více průjezdy podobná maratonským překážkám pro klasické 

vozatajské soutěže. Vítězem kategorie dvojspřeží se stal Martin Prokš ml. s koňmi Vilík, Baris ze Štoků 

a  s  jednospřežím vyhrál Otakar Kubíček s Patriotem z Bohuslavic. 

Uprostřed odpoledne za hrozby deště 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 hmotností. Na základní váze 700 kg se sešlo celkem 

7  jednospřeží. Vítězkou se stejně jako loni stala Samanta-K vedená Jiřím Knapovským z Libchav, která 

na letošním suchém terénu dokonalým stylem utáhla „pouze“1500 kg v délce 2,2 m. Na závěr si ještě 

tři dvojspřeží na základní váze 1500 kg splnila kvalifikaci pro kombinovanou soutěž. 

I letos bylo vyhlášeno několik 

speciálních cen. Cenu rozhodčích si 

odnesli především za skvělou souhru 

koně a kočího teprve tříletý Satyr 

s rovněž mladým kočím Jaromírem 

Koutným. Cenu diváků pro 

nejsympatičtější dvojici získala jediná 

žena, studentka SZeŠ Lanškroun 

Andrea Peterková se Streihunem. 

V průběhu dne byly také vyhodnoceny 

divácké ankety a dva vylosovaní diváci 

si odnesli potravinové balíčky. 

Děti se mohly během dne zabavit 

v dětském koutku. Letos bylo 

připraveno modelování z „jedlé“ modelíny, děti mohly také malovat výjevy ze závodů, 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 umístěné. Všem patří velký dík. Jedenáctý ročník podpořili: hlavní sponzor Lesy České 

republiky s.p., senátor Ing. Petr Šilar, Lesnické služby Jaroslav Marvan, Optima Lanškroun s.r.o., 

lesnické práce a služby, obchod se 

dřevem, EUROGLASS – Martin Šulák, 

sklenářství, Školní statek SZeŠ 

Lanškroun, VODO TOPO PLYN Luboš 

Calda, J.A.C. TRANS – p. Carda, FIDES 

AGRO – výroba krmných směsí, De 

Heus a. s. Bučovice – závod Běstovice 

- krmiva Energys, Jezdecké potřeby 

Dulkaj Lanškroun, Symbiom s.r.o. 

Lanškroun, ZD Mistrovice, 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 

ANDREA PETERKOVÁ, kůň Streihun 

čtyřspřeží PROKŠOVÝCH 
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věřím, že mohu už dnes pozvat všechny milovníky chladnokrevných koní na již 13. ročník soutěží 

CHLAĎAS 2017, který se bude konat na konci května nebo začátkem června příštího roku.  

 

Výsledky Chlaďas 2016 - 4. 6.2016 Lanškroun 

Umístění Soutěžící Kůň Bydliště / klub Výsledek 

Ovladatelnost v kládě - jednospřeží čas 
Tr. 

body 

1. místo Jaroslav Marvan Míša Lanškroun 3,35 5 

2. místo Jiří Knapovský  Samanta -K České Libchavy 4,08 5 

3. místo Jiří Knapovský  Sosna České Libchavy 4,29 5 

4. místo Ing. Jaroslav Hél Majka Loštice 5,03 5 

5. místo Robert smítal Bára Horní Čermná 6,43 5 

6. místo Milan Broulík, ml. Dolina Opatov 4,07 10 

10. místo Andrea Peterková Streihun SZeS Lanškroun 4,52 15 

Ovladatelnost v kládě - dvojspřeží 

1. místo Martin Prokš st Jirka, Bred Štoky 3,54 0 

2. místo Jiří Knapovský  Samanta-K, Sosna České Libchavy 4,16 5 

3. místo Martin Prokš ml. Vilík, Baris Štoky 4,34 5 

4. místo Milan Broulík, ml. Dolina, Simona Opatov 4,47 15 

5. místo Jaroslav Marvan Greta, Gira Lanškroun 7,02 15 

Vozatajská jízda - dvojspřeží 

1. místo Martin Prokš ml. Vilík, Baris Štoky 2,21 

2. místo Martin Prokš st Jirka, Bred Štoky 2,29 

3. místo Jaroslav Marvan Míša, Miki Lanškroun 2,59 

4. místo Jiří Knapovský Samanta-K, Sosna České Libchavy 3,14 

5. místo Jaroslav Marvan Greta, Gira Lanškroun 3,16 

6. místo Otakar Kubíček  Patriot, Satyr Bohuslavice 3,30 

7. místo Milan Broulík, ml. Simona, Dolina Opatov 4,11 

Vozatajská jízda - jednospřeží 

1. místo Otakar Kubíček Patriot Bohuslavice 2,32 

2. místo Jaroslav Marvan Míša Lanškroun 2,33 

3. místo Jiří Knapovský  Samanta -K České Libchavy 2,48 

4. místo Ing. Jaroslav Hél Majka Loštice 2,54 

5. místo Jaroslav Marvan Greta Lanškroun 3,01 



SZeŠ Lanškroun 

66 

6. místo Jiří Knapovský Sosna České Libchavy 3,03 

7. místo Jaromír Koutný Satyr Bohuslavice 3,13 

8. místo Milan Broulík, ml. Dolina Opatov 4,03 

9. místo Andrea Peterková Streihun SZeS Lanškroun 4.58 

Těžký tah 

1. místo Jiří Knapovský  Samanta -K České Libchavy 1500 kg (20 m) 

2. místo Otakar Kubíček Patriot Bohuslavice 1400 kg  

3. místo Jiří Knapovský  Sosna České Libchavy 1300 kg (2,2 m) 

4. místo Jaroslav Hél Missis Loštice 1200 kg 

5. místo Milan Broulík, ml. Dolina Opatov   900 kg  

5. místo Milan Broulík, st. Simona Opatov   900 kg 

Pozn: zvýraznění závodníci jsou studenti SZeŠ Lanškroun 

Ing. Hana Stehlíková 
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Liga zemědělských škol 

Již dlouholetou tradicí je pořádání seriálu jezdeckých závodů v rámci Ligy zemědělských škol. Tyto 

závody se uskutečňují ve spolupráci s Českou jezdeckou federací a patří do systému jezdeckých akcí 

jako tzv. Hobby. Soutěže v parkurovém skákání jsou organizovány pro studenty a mistry odborného 

výcviku (učitele 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 

a SZeŠ Přerov, dříve i VOŠ ekonomická a zdravotnická a SŠ Boskovice, SOU Jaroměř. Nejnovějšími 

školami, které se přidaly, jsou SŠTZ Mohelnice, SOU Velká Chuchle, SZeŠ Čáslav a SZeŠ Olomouc. 

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

daného školního roku. Soutěže jsou vypsány většinou v následujících stupních obtížností: „Zm“ (parkur 

do 90cm) jako zahajovací soutěž pro všechny jezdce, „Z“ (parkur do 100cm) jako mistrovská soutěž pro 

studenty a „ZL“ (parkur do 110cm) může být jako soutěž otevřená pro všechny jezdce a koně, popř. 

určena jako samostatná soutěž pro učitele odborného výcviku. 

Průběžné výsledky z jednotlivých kol mistrovské 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 žebříček jezdců dle 

umístění v jednotlivých kolech. Vítěz a další umístění v celkovém hodnocení 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 poháry 

a věcné ceny. Dekorováno bylo celkem deset nejlepších jezdců v daném roce (viz tabulka). 

Finále pro školní rok 2015/2016 bylo organizováno ve Střední škole zemědělské a vyšší odborné škole 

Chrudim dne 22. 6. 2016. 

 

Umístění našich jezdců v jednotlivých kolech: 

Loštice 19. 9. 2015 

5. místo „Zm“ Podhorná Pavla Soreppo 

8. místo „Zm“ Tomášková Kateřina Granada 

9. místo „Zm“ Toušková Kateřina Lukrecie 

10. místo „Zm“ Michejdová Anna Nearly Perfekt 

6. místo „Z“ Toušková Kateřina Lukrecie 

8. místo „Z“ Podhorná Pavla Soreppo 

4. místo „Z“ - o. Michejdová Anna Nearly Perfekt 

Chrudim 23. 9. 2015 

3. místo „Zm“ Tomášková Kateřina Granada 

4. místo „Zm“ Michejdová Anna Nearly Perfekt 

2. místo „Z“ Podhorná Pavla Talisman 

6. místo „Z“ Jůvová Daniela Hala 2 

7. místo „Z“ Toušková Kateřina Lukrecie 

3. místo „Z“- o. Michejdová Anna Nearly Perfekt 

Lanškroun 1. 10. 2015 

3. místo „Zm“ Podhorná Pavla Soreppo 

4. místo „Zm“ Podhorná Pavla Talisman 
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6. místo „Zm“ Michejdová Anna Nearly Perfekt 

7. místo „Zm“ Toušková Kateřina Lukrecie 

5. místo „Z“ Podhorná Pavla Talisman 

6. místo „Z“ Toušková Kateřina Lukrecie 

9. místo „Z“ Jůvová Daniela Hala 2 

Humpolec 7. 10. 2015 

  Podhorná Pavla ? 

6. místo „Zm“ Jůvová Daniela Hala 2 

7. místo „Zm“ Toušková Kateřina Lukrecie 

4. místo „Z“ Podhorná Pavla Talisman 

8. místo „Z“ Jůvová Daniela Hala 2 

9. místo „Z“ Toušková Kateřina Lukrecie 

3. místo „Z“- o. Michejdová Anna Nearly Perfekt 

Olomouc 14. 9. 2015 

1. místo „Zm“ Tomášková Kateřina Granada 

9. místo „Z“ Podhorná Pavla Soreppo 

10. místo „Z“ Podhorná Pavla Talisman 

12. místo „Z“ Toušková Kateřina Lukrecie 

Přerov 21. 10. 2015 

6. místo „Zm“ Podhorná Pavla Soreppo 

7. místo „Zm“ Podhorná Pavla Talisman 

5. místo „Z“ Podhorná Pavla Talisman 

12. místo „Z“ Podhorná Pavla Soreppo 

Benešov 6. 4. 2014 

1. místo „Zm“ Toušková Kateřina Lukrecie 

4. místo „Z“ Podhorná Pavla Talisman 

5. místo „Z“ Podhorná Pavla Soreppo 

7. místo „Z“ Tomášková Kateřina Granada 

Přerov 22. 4. 2014 

1. místo „Zm“ Podhorná Pavla Talisman 

3. místo „Zm“ Podhorná Pavla Soreppo 

5. místo „Zm“ Tomášková Kateřina Granada 

7. místo „Zm“ Toušková Kateřina Lukrecie 

3. místo „Z“ Podhorná Pavla Soreppo 

8. místo „Z“ Podhorná Pavla Talisman 

9. místo „Z“ Toušková Kateřina Lukrecie 

Kladruby nad Labem 27. 4. 2016 

4. místo „Zm“ Tomášková Kateřina Granada 

4. místo „Z“ Jůvová Daniela Hala 2 

5. místo „Z“ Podhorná Pavla Talisman 

6. místo „Z“ Podhorná Pavla Soreppo 

Humpolec 11. 5. 2016 

3. místo „Zm“ Niklová Markéta Sultán 
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2. místo „Z“ Jůvová Daniela Hala 2 

3. místo „Z“ Toušková Kateřina Lukrecie 

6. místo „Z“ Podhorná Pavla Talisman 

9. místo „Z“ Tomášková Kateřina Granada 

Lanškroun 15. 6. 2016 

2. místo „ZZ“ Havlasová Barbora Granada 

4. místo „ZZ“ Ing. Kotyzová Darie Casiopea 

7. místo „ZZ“ Bc. Špičáková M. Natty 

1. místo „Zm“ Jůvová Daniela Hala 2 

6. místo „Zm“ Podhorná Pavla Talisman 

7. místo „Zm“ Studená Markéta Nearly Perfekt 

8. místo „Zm“ Toušková Kateřina Lukrecie 

9. místo „Zm“ Havlasová Barbora Granada 

2. místo „Z“ Jůvová Daniela Hala 2 

6. místo „Z“ Podhorná Pavla Soreppo 

7. místo „Z“ Studená Markéta Nearly Perfekt 

8. místo „Z“ Toušková Kateřina Lukrecie 

10. místo „Z“ Podhorná Pavla Talisman 

Chrudim 23. 6. 2016 

1. místo „Zm“ Podhorná Pavla Talisman 

3. místo „Zm“ Jůvová Daniela Hala 2 

1. místo „Z“ Jůvová Daniela Hala 2 

3. místo „Z“ Toušková Kateřina Lukrecie 

4. místo „Z“ Podhorná Pavla Soreppo 

Celkové hodnocení za šk. rok 2015/2016 

2. místo „Z“ Podhorná Pavla Talisman, Soreppo 

4. místo „Z“ Jůvová Daniela Hala 2 

5. místo „Z“ Toušková Kateřina Lukrecie 

    

 

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/
http://liga-zemedelskych-skol.webnode.cz/
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Juniorský maraton 

V dubnu jsme se již podruhé rozhodli pro účast na 20. 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 3:26:22 h a ostudu určitě neudělali. Vždyť většina z nich poctivě trénovala každou 

středu pod vedením dvou učitelek naší školy. Letošním vítězem se stejně jako minulý rok stalo družstvo 

Letohradského soukromého gymnázia, kterému držíme palce na finále v Praze. 

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

Mgr. Lenka Chrobáková 
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Semináře, kroužky 

Týden vědy a techniky 2015 

Učitelé a žáci SZeŠ Lanškroun se opět stali součástí týdenního festivalu pořádaného vědeckými 

institucemi z celé České republiky. V pátek 6. listopadu 2015 se žáci zúčastnili dvou odborných 

přednášek a několika výstav a workshopů pořádaných v prostorách Akademie věd ČR v Praze. Zdarma 

mohli navštívit instituce, které s Akademií spolupracují, včetně knihoven a archívů. První přednáška, 

která byla zaměřena na možné náhrady orgánů 

a tkání pomocí nových metod a materiálů - 

Automechanik v biomedicíně aneb Jak opravit 

poškozené - byla přednášeny paní Mgr. Janou 

Liškovou, Ph.D. a paní Ing. Markétou 

Bačákovou. Druhá přednáška řešila nezbytnost 

pohybu pro lidskou populaci - Pohyb jako 

prostředek kultivace člověka. Přednášejícím byl 

Prof. Ing. Václav Bunc, CSc. z Fakulty tělesné 

výchovy a sportu Univerzity Karlovy v Praze. 

Výstavy a workshopy se zabývaly velkým 

množstvím témat - recyklací, světlem, 

fotografií, inteligenčními testy (Brána 

recyklace, Světelná expozice PLAY, Světlo je 

život, Věda fotogenická, IQLANDIA, Medicína budoucnosti a Nadživotní model srdce). Nejzajímavější 

výstavy a workshopy pro tento rok připravila 3. lékařská univerzita ve spolupráci s Ministerstvem 

zemědělství ČR. Návštěvníci si mohli vyzkoušet 3D programy zaměřené na lidské tělo, odebrat krev 

pacientovi, zajistit životní funkce na jednotce intenzivní péče, vyzkoušet si provádění správné hygieny 

zubů a nechat si změřit své tělesné proporce ve formě svalové a tukové tkáně.    

Mgr. Tereza Krištofová 

Chemický kroužek a příprava žáků na příjímací zkoušky z chemie 

Chemický kroužek při Střední škole zemědělské a veterinární Lanškroun tento rok opět nabídl žákům 

zpestření volného času v podobě chemického experimentování. V chemickém kroužku se žáci 

zdokonalují v manipulaci s chemickými látkami, zkouší si sestavovat chemické aparatury a především 

objevují krásu chemického pokusnictví. Chemicky kroužek, který je určen převážně pro nižší ročníky se 

tento rok pravidelně střídal 

s přípravou na příjímací zkoušky na 

vysoké školy veterinárního 

a chemického zaměření. Žáci se 

zájmem o chemii mají po celou dobu 

svého studia možnost zdokonalit se jak 

v teoretických znalostech tak 

i praktických dovednostech 

souvisejících s chemickými obory. 

Efektní pokusy, principy chemických 

reakcí, chemické rovnice, názvoslovné 

principy, poznávání zajímavých 

chemických sloučenin a navíc mnoho 

zábavy tento rok přitáhlo rekordní 

množství žáků ze všech ročníků. 

Mgr. Tereza Krištofová
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BIOLOGICKÝ KROUŽEK 

Biologický kroužek si letos splnil několik významných plánů a doufám, že se nám i v příštích letech 

podaří navázat na úspěšný program tohoto roku. Ukazuje se, že nejlepší variantou je příprava 

dlouhodobějších aktivit formou seminářů a exkursí. Tomu nahrává i možnost vypůjčit si školní 

automobil, který pobere až 9 lidí a můžeme se tak za relativně malé peníze vydat i do vzdálenějších 

koutů ČR.  

Pravidelné schůzky probíhaly každý 

čtvrtek a soustředily se na teoretické 

vzdělávání, nebo praktické aktivity 

související s ošetřováním a péčí o naše 

studenokrevné svěřence. Na podzim 

jsme dobudovali dvě nová terária, 

jedno vlhkomilné, tropické 

s osazenstvem denních gekonů - 

Phelsuma nigistriata, endemitů 

z komorského ostrova Mayotte 

v Indickém oceánu. Výsledkem 

úspěšného odchovu je do dnešního dne 

6 mláďat. Dvě jsme vyměnili za 

pralesničky (šípové žáby rodu 

dendrobates). Dvě další mláďata se 

špatně svlékla a uhynula, a tak je odchov úspěšný jen částečně. Druhé velké terárium obývají dvě 

samice agamy vousaté a příležitostně i poněkud nevraživý samec. O samici pavouka Brachypelma smithi 

jsem měl oprávněné obavy, protože se rozhodla držet od října do začátku června hladovku. Celkem 

osm měsíců nic nepozřela, ale pak se úspěšně svlékla a znovu s chutí loví. 

Připravil jsem také několik přednášek 

na témata: ekologie vodního 

prostředí, významné biomy světa 

a systematický přehled ptačích řádů 

ČR. 

V zimě jsme ze starých podlážek 

stloukli tři ptačí budky a rozšířili 

jejich celkový počet v areálu školy na 

8, předpokládám, že i příští rok 

budeme pokračovat. Na dvoře jsme 

dokončili výstavbu malé vodní nádrže 

o objemu cca 2 m3, do které byli 

přemístěni dva okrasní karasi a během 

prázdnin sem přibydou i okrasné vodní 

rostliny.  

I letos jsme ještě na podzim vyjeli na víkend do záchranné stanice Pasíčka. Během jarního 

biomonitoringu jsme pozorovali čolky horské v Sázavském údolí a určili desítky zajímavých rostlin, 

mimo jiné: kyčelnici cibulkonosou, vraní oko čtyřlisté, kokořík mnohokvětý a další zajímavé druhy.  

Vrcholem celoročních aktivit byla pak třídenní exkurse (8. – 10. 5.) do Mikulova, v jehož okolí jsme ve 

spolupráci s CHKO Pálava likvidovali invazivní rostliny: Pajasany cizí a Akáty. Na dvou lokalitách jsme 

vykáceli a chemicky ošetřily stovky těchto nepůvodních rostlin, které mají tendenci se masivně šířit 

a utlačovat původní druhy. V rámci několika krásných dnů jsme prošli také významnou část historických 

a přírodních památek Mikulova. 

Mgr. František Teichmann 
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Horolezecký kroužek 

Stejně jako před rokem vypadal začátek velmi slibně. Do kroužku se zapojilo jedenáct žáků, z toho 

9 dívek a dva chlapci. Opřít jsme se stejně jako před rokem mohli o „koňařku“ Kláru Menšíkovou a její 

spolužačku Elišku Strnadovou. Výraznou posilou se ukázala Lenka Hlávková, která již lezení trénovala a 

postupně vykazovala nejlepší výkonost v převisech i závěrečných závodech. Morálka v docházce na 

lezení však stejně jako loni v druhém pololetí výrazně upadla. Od dubna už chodilo méně jak 50% 

zapsaných sportovců. Nejdříve odpadly dámy, které se „začaly učit“ později se přidali kluci. 

Závěr sezóny patřil závodům. Letos byly oproti dřívějšku výrazně vydatnější, alespoň co do počtu 

startujících, kterých bylo přes 80. Nejlepší byla v kategorii A Lenka Hlávková, před druhou Eliškou 

Strnadovou. Na příští rok jsme se domluvili, že kroužek podržíme, byť mě poněkud nebaví nestoudný 

přístup některých žáků k docházce. Vylepšit by to mohly posily z gymnázia, které chci příští rok také 

zapojit. Tak uvidíme. 

Kroužek i letos probíhal za vydatné pomoci kolegyně Terezy Krištofové a horolezce Davida Urbáška. 

Mgr. František Teichmann 

Chovatelský kroužek 

Chovatelský kroužek se postupně ustálil na počtu 5 žákyň a zaměřil se především na novou moderní 

disciplínu – králičí hop. Dvě samice tak zvaného sportovního králíka škola zakoupila od paní Ing. Lady 

Šípové z Chotěboře, která se tomuto koníčku věnuje úspěšně již řadu let. 

Od ní jsme zakoupili i základní sadu potřebných překážek. Pak přišel trénink 1 až 2x týdně. 

Žákyně 2.A Vendula Abrahamová a žákyně 2.B Veronika Buryšková nakonec dostaly chuť zkusit závody. 

Každá má ještě jednoho králíka soukromého. Postupně se zúčastnily závodů na překážkové dráze - tak 

zvané rovince, v Chotěboři, Českých Budějovicích, Praze a dvakrát v Prostějově. A docela se jim daří 

a hlavně získávají zkušenosti a body za umístění pro postup králíků do vyšší soutěže. Věřím, že se 

členkám našeho školního kroužku bude dařit i nadále. 

Přeji jim k tomu hodně vytrvalosti a trpělivosti, což je základní předpoklad při této činnosti a také 

hodně štěstí a šikovné králíky. 

Ing. Rudolf Rabas 

Ekologický seminář 

V návaznosti na Den Země jsme se stejně jako před rokem zapojili do úklidu areálu školy a nejbližšího 

okolí. Odbor životního prostředí Městského úřadu v Lanškrouně zajistil odvoz zajištěných odpadků. 

Letos tato akce proběhla dvakrát, jednou v březnu a podruhé koncem dubna. Díky dobré organizaci 

a vstřícnému přístupu žáků byla efektivita práce velmi vysoká a velmi znát to bylo i na okolí školy.  

Mgr. František Teichmann 
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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 přednáška o první pomoci a nebezpečí hor. 

Úterní výcvik probíhal v podobném 

duchu, večerní přednáška se týkala 

vývoje a historie lyžování a studenti 

byli také seznámeni s lyžařskou 

a snowboardovou výstrojí a výzbrojí. 

Nezapomněli jsme ani na novinky 

z oblasti ochranných prostředků 

využívaných při zimních sportech. 

Středa byla ve znamení povinné 

půldenní bezpečnostní pauzy. Na řadě 

studentů se již začala projevovat 

únava z lyžování. 

Čtvrtek se stal posledním dnem, kdy probíhal lyžařský výcvik. Všichni se naučili základy bezpečného 

sjíždění na sjezdových lyžích a snowboardu. Pátek byl odjezdovým dnem. Po úklidu chaty jsme 

v dopoledních hodinách odjeli 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 
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Sportovně – cyklistický kurz 2016 

V pomaturitním období ve dnech 5. 6. - 10. 6. 2016 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 55 žáků. Pedagogický dozor tvořili:  Mgr. Lenka Chrobáková, 

Mgr. František Teichmann, Ing. Rudolf Rabas, Mgr. Pavel Studený a Mgr. Martin Joza. Během týdne se 

vystřídaly i třídní učitelky Mg. Martina Dolečková a Mgr. Martina Tomková. 

Základní program kurzu byl postaven na několika cyklistických vyjížďkách do kopcovitého okolí 

Klášterce nad Orlicí, Pastvin, Českých Petrovic a Mladkova. Většina studentů zde byla poprvé a získala 

tak možnost poznat krásnou místní přírodu a pamětihodnosti (např. naučná stezka v okolí Zemské 

brány). Někteří se teprve v kopcovitém terénu naučili naplno využívat technické možnosti svých kol 

a rychle se naučili správně si rozvrhnout své síly. Mnozí si také uvědomili, že v cyklistice si musí každý 

kilometr odpracovat a že jsou často vystaveni na milost vrtochům počasí. 

Důležitou součástí byl také vodácký výcvik (základy plavby na kajaku a kánoe), kurz první pomoci, 

topografie a orientace v terénu. Po skončení každého denního programu přišly na řadu doplňkové 

aktivity, zejména míčové hry, stolní tenis a střelba ze vzduchovek. Nejoblíbenější hrou celého kurzu se 

ukázal být softball a plavání. Při sportu zmizely pozůstatky zbytečných řevnivostí mezi jednotlivými 

třídami, které si snad někteří přivezli ze školy s sebou. Hry mladé lidi prostě sblížily. 

Jedním z významných mezníků celého týdne se stala přednáška o základech horolezectví Mgr. Františka 

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 znalosti 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 spolupracovali napříč třídami a stávali se tak pohodovými parťáky 

v neformálních situacích.  

Každý z organizátorů jistě během školního roku mnohokrát v duchu zapochyboval a propadal 

pedagogické skepsi; po tomto naplno prožitém týdnu si všichni můžeme nahlas říci: „Má to ještě 

smysl!“  

Za zúčastněné učitele Mgr. Pavel Studený 
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Nultý ročník 

Již přes patnáct let pořádá naše škola sportovně poznávací rekreační pobyty pro budoucí studenty 

prvních ročníků. Pobyt se koná vždy v červenci a mohou se ho zúčastnit budoucí studenti prvních 

ročníků, jejich kamarádi, popřípadě rodiče. Letošní pobyt se konal od 10. do 15. července a zúčastnilo 

se ho celkem 30 budoucích žáků naší školy. 

Hlavní náplní pobytu je seznámení se s prostředím školy, města a jeho okolím, provozem stájí, chodem 

psího útulku a v neposlední řadě s budoucími spolužáky. Pro zájemce je připraven jezdecký výcvik, 

nechybí návštěva koňských farem v Ostrově, rybí farmy v Sázavě, zahrady Harta nebo ukázka agility. 

Jednodenní výlet je vždy tematicky zaměřen – letos jsme navštívili záchrannou 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. 

Myslím, že většina studentů odjíždí spokojených a přesvědčených o tom, že volba naší školy pro jejich 

středoškolské studium byla volbou správnou. 

Mgr. Lenka Chrobáková 

Akce pro menší zájemce o studium 

Výlet MŠ z Horního Třešňovce za zvířátky 

Skupina capartů z mateřské školy z Horního Třešňovce se si v polovině května udělala výlet za zvířátky 

na školní statek.  Děti i jejich paní učitelky byly oblízány našimi kravkami a telaty, obdivovali koně, 

rozesmála je oslice, pomazlili se s morčaty a králíky. U ohrady s drůbeží svedli velký názorový souboj 

o tom, co je kachna a co husa. Největší radost z návštěvy školky měly ovce a kozy, protože dostaly 

spoustu suchého chleba.  Děti byly nadšené, vypadá to, že tak za 10 let máme na dvacet nových 

studentů jistých . 

Po návratu do školky dětičky namalovaly zážitky z výletu, ty nejlepší zdobí naši školu. 

Ing. Miluše Klížová 
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A konečně také něco pro učitele - Za krásami Hrubého Jeseníku 

28. 5. 2016 

I letos jsme s učitelským sborem uspořádali v rámci FKSP jednodenní zájezd do Hrubého Jeseníku. 

Letošní výlet byl však specifický tím, že ho tvořily i děti, které spolu s rodiči měly individuální program. 

Tato malá skupinka šla krátkou túru z Nové Vsi do Žďárského Potoka, kde je čekalo opékání buřtíků 

a po obědě bungee trampolína s lezeckou stěnou.  

 

Ostatní vyjeli obdivovat krásy nejvyšších partií Hrubého Jeseníku. Většina dospělých šla túru z Ovčárny 

k motorestu Skřítek přes Petrovy a Ztracené kameny. Z vrcholu Ztracených kamenů jsme díky krásnému 

počasí viděli Orlické hory a Kralický Sněžník. Dokonce dva z této skupiny vystoupali až na Praděd (1492 

m). Ještě zdatnější jedinci pak šli pěšky už z Karlova p. Pradědem na Ovčárnu a zpátky na Skřítek. Po 

této trase jsme obdivovali zejména při stoupání na Ovčárnu Vysokou Holi (1464 m), 2. nejvyšší vrchol 

Jeseníků, s kamenným mořem a ledovcovým karem Velkou kotlinou. Nakonec jsme se všichni setkali na 

občerstvení v motorestu Skřítek. Zde nám začalo pršet, což už nám vůbec nevadilo, protože nás čekalo 

závěrečné posezení a zhodnocení dojmů z výletu při večeři v moc příjemné hospůdce Pod Trámkama ve 

Vikýřovicích. 

Mgr. Martina Tomková 
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KULTURNÍ AKCE 

Kulturní kaleidoskop 2015/2016 

V uplynulém školním roce se nám díky souhře různých okolností podařilo zorganizovat několik 

zajímavých kulturních akcí i aktivit, které vhodným způsobem zpestřovaly výuku, ale také sloužily 

k pobavení školního osazenstva. 

Zářijové hodiny občanské nauky aktuálně doplnila přednáška humanitárních pracovníků o boji 

s leprou. Studenti se dozvěděli, že tato záludná nemoc není reliktem minulosti, naopak – stále se 

vyskytuje v některých afrických 

a latinskoamerických zemích. Osobní 

výpovědi lékařů byly doplněny 

šokujícími videomateriály. Speciální 

téma tvořilo přerozdělování 

humanitární pomoci do potřebných 

zemí i oblastí. 

V listopadu jsme návštěvou 

divadelního představení Averoš 

podpořili spolek lanškrounského 

gymnázia Škeble. V satirickém 

veršovaném kuse režiséra Jana 

Střechy se naši žáci přenesli do 

středověkého Španělska v době 

maurské nadvlády a strávili jedno 

odpoledne ve společnosti filosofa Averoese. Místní ochotníci podali s humornou nadsázkou některé 

principy muslimského života (život v polygamii, almužna i charita, víra v Boha), přičemž se dotýkali 

i problémů dnešního světa (konzumismus, vztah Jihu a Severu). Nechyběly ani vtípky typické pro 

studentské divadlo. 

Následující advent se nesl ve znamení zvýšené tvůrčí činnosti našich žáků. Vánoční atmosféru 

předznamenala návštěva Mikuláše a jeho družiny; po zbytek měsíce studenti třetích ročníků ladili 

scénky na školní Vánoční besídku. Invencí skutečně nešetřili! Poslední předvánoční středu jsme díky 

příležitostným ochotníkům zavítali ke svátečním stolům (ne)typických českých rodinek; zachraňovali 

jsme z maléru amerického Santu nebo jsme zastihli Svatou rodinu přímo v areálu zemědělské školy. 

V hravých i dravých skečích dokázali třeťáci všem spolužákům i pracovníkům školy, že mají komediální 

talent; současně si také vyzkoušeli, jak je obtížné jít s kůží na trh a secvičit byť „jen“ 

několikaminutová pásma.  

Vánoční atmosféru dokreslilo tradiční filmové představení. Tentokrát jsme v místním kině prožívali 

slavnou francouzskou komedii o multikulturalismu Co jsme komu udělali? 

Plesovou sezónu 2015/2016 vhodně doplňovaly plesy našich čtvrtých ročníků; pro milovníky velkého 

divadla jsme na tuto dobu připravili zájezd do Klicperova divadla. Hradečtí profesionálové pod vedením 

režijní skupiny SKUTR zajímavým způsobem adaptovali Evžena Oněgina. Klasický příběh cynického 

prostopášníka, který ničí své blízké a pozdě si uvědomí skutečnou lásku, vyvolal v našich studentech 

emoce. Debaty v následných hodinách češtiny toho byly důkazem. 

Kulturní aktivity v předjaří jsme zacílili na naše maturanty. Jevištní verze slavného Johnova románu 

Memento, v podání herců agentury Rajcha, oživila studentům klíčové pasáže ze života mladého 

narkomana. Svým realistickým podáním působilo monodrama sugestivně a stalo se skutečným 

varováním před světem drog. 

Ve svém pásmu nám Petr Drholec přiblížil život a dílo Bohumila Hrabala. V téměř dvouhodinovém 

vystoupení zazněly úryvky ze slavných Postřižin, ale i méně známých povídek. To vše účinkující doplnil 

o mnoho osobních vzpomínek, které zlidšťují tohoto dnes už klasického čítankového autora. O úspěchu 

pásma svědčila kromě dlouhého potlesku také zvýšená poptávka po Hrabalovi v naší školní knihovně! 

Mgr. Pavel Studený 
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Mikuláš 2015 

Posledních deset let se mezi studenty 

zemědělky vždy najde několik 

nadšenců, kteří v rolích Mikuláše 

a bytostí andělských i pekelných jdou 

zpovídat malé hříšníky do sousedních 

mateřských škol.  

Letos se této milé povinnosti ujali 

studenti 3.B. Fotografie je zachycují 

ve fázi čerpání sil a legrácek se svými 

spolužáky. 

Mikuláši, Anděli i Čertíci, děkujeme 

vám za všechny děti hodné 

i polepšené!!!! 

Mgr. Pavel Studený 

 

Anglický jazyk v atraktivní jevištní podobě 

V letošním roce jsme žákům naší školy zpestřili výuku anglického jazyka hned třemi anglickými 

divadelními představeními od dvou různých společností. Všechna představení byla koncipována jako 

inscenovaná učební pomůcka a vysoce předčila naše očekávání. Jazyková náročnost odpovídala 

potřebám našich studentů, neměli problémy s porozuměním, byli vtaženi do děje, královsky se bavili a 

užili si pocit, že rozumí cizojazyčné hře. 

V prvním případě nás v lednu Lanškrouně navštívilo Divadelní centrum Zlín a na jevišti rozehrálo 

příběh člověka, který v průběhu jednoho dne přišel doslova a do písmene o všechno. Název divadelní 

hry Peter Black připomínající v českém překladu hru Černý Petr není tedy náhoda. I naproti tomu, že 

příběh, kde se takto člověku změní život ze dne na den, může působit absurdně a tragicky, téma bylo 

zpracováno s dostatečným humorem, nadhledem a reálnou optikou. 

Na základě této první velice pozitivní 

zkušenosti jsme příliš neváhali a 

využili v květnu nabídky další 

společnosti The Bear Educational 

Theatre (mezinárodní divadelní a 

vzdělávací společnost se sídlem 

v Praze) a objednali rovnou dvě 

představení. V interaktivním 

představení The Detectives žáci 

nižších ročníků spolupracovali s herci 

na odhalení vraha. Vyšší ročníky 

navštívili představení The History of 

England – Part I, kde jim byly 

zábavným způsobem představeny 

hlavní události anglické historie.  

Již nyní se těšíme na příští rok, kdy plánujeme shlédnout společně s žáky pokračování příběhu o 

nevypočitatelnosti života Peter Black II, i souhrn pozdějších událostí anglické historie v představení 

The History of England – Part II. 

Ing. Petra Zíková, Mgr. Martina Tomková 
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Adventní Vídeň 

V adventním čase loňského jsme využili služby brněnské cestovní kanceláře CK Scholare a s našimi 

studenty i čerstvými absolventy jsme navštívili předvánoční Vídeň. Celý zájezd byl veden jako hlavní 

cena ve fotografické soutěži dané kanceláře (v prosinci 2014 jsme zapózovali na břehu Temže před 

londýnským Parlamentem).  

Fundovaná průvodkyně nám ukázala historické centrum Vídně, které je v mnohém spjato i s našimi 

dějinami a na jehož tvorbě se podíleli také naši předci. Prosincový den jsme začali procházkou 

zámeckými zahradami Schőnbrunnu a malou ochutnávkou tradičních rakouských specialit. Později jsme 

zavítali do rozsáhlých prostor vídeňského Hofburgu plného odkazů na významné události společných 

novodobých dějin. Naši studenti jistě velmi ocenili prohlídku zdejší slavné Vídeňské jezdecké školy. 

Středobodem Vídně, ale i našeho výletu se stal proslulý Sankt Stephansdom. Gotický chrám se sice 

hemžil davy turistů, ale přesto poskytl zázemí k předvánočnímu rozjímání. 

Naše kroky vedly klasickou trasou od Maria-Theresien-Platz přes Parlament k budově slavného 

Burgtheatru – zde jsme si neodpustili zmínit českou kulturní stopu (dramatikové Kohout, Havel, herec 

Landovský). 

Ochutnávku rakouského hlavního města jsme zakončili mezi stánky slavného Adventního trhu u 

Vídeňské radnice. Právě zde jsme si naplno uvědomili, že Vídeň je právem považována za metropoli 

Vánoc! 

Mgr. Pavel Studený, Mgr. Martina Dolečková 
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Exkurze 

 třída 2.C  

Adventní atmosféra ve Vídni 

16. 12. 2015 

Poprvé za dlouhou dobu jsme si užili adventní atmosféru ve Vídni. Plný autobus třídy 2. C a dalších 

studentů naší školy, kteří mají především rádi koně, se mnou zavítal do vánočně naladěné Vídně. Při 

našem příjezdu jsme zhlédli dvouhodinové tréninkové vystoupení ve Španělské jezdecké škole v barokní 

budově zámku Hofburg přímo v centru 

Vídně. Poté jsme nahlédli do 

renesanční konírny vedle Hofburgu. 

Společně se studenty jsme prošli po 

hlavní třídě Ringstraße, kterou účelně 

vybudoval František Josef II., 

s hlavními budovami Vídně jako je 

vídeňská univerzita, parlament, 

radnice a hradní divadlo. Cestu jsme 

zakončili v přírodovědném muzeu, kde 

jsme obdivovali především nádhernou 

sbírku minerálů, lákavou expozici 

o vývoji naší země a hlavně 

pohybujícího se alosaura. Samozřejmě 

jsme nezapomněli ani na samé 

centrum Vídně s gotickým chrámem 

Sv. Štěpána. Zde jsme měli možnost si 

poslechnout nácvik adventního koncertu vídeňských školáků. Vánoční atmosféru nám zpestřovali všudy 

přítomné adventní trhy s voňavým punčem. Myslím si, že po velkém zájmu studentů se budu snažit 

v této tradici pokračovat i do dalších let.  

Mgr. Martina Tomková 

Návštěva Kanceláře prezidenta republiky 

2016 

Jsme velmi nadšeny, že jsme měly možnost s děvčaty ze 2.C zavítat na Pražský hrad do Kanceláře 

prezidenta republiky. Po našem příjezdu do Prahy nás zastihlo téměř jarní počasí i s trochou deštíku, 

přesto jsme měly možnost projít po nejznámějších památkách, a díky Věře Zemanové jsme se 

dozvěděly i velmi zajímavé informace o těchto místech. Před vlastní návštěvou kanceláře jsme zavítaly 

na první nádvoří, abychom viděly výměnu hradní stráže. Připadaly jsme si jako významné osobnosti, 

protože jsme byly jediné s hradní stráží na nádvoří. Bohužel toto bezpečnostní opatření platí od 

listopadu 2015 po teroristických útocích v Paříži. Při vstupu do Kanceláře prezidenta republiky jsme 

samozřejmě prošly také bezpečnostní kontrolou. V krátkém filmu jsme se seznámily se strukturou 

kanceláře, kde pod vedoucím kanceláře jsou tři sekce – vnitřní, ekonomická a administrativní, které se 

dělí na další odbory a oddělení. Nejzajímavější však na prohlídce byly samotné prostory Pražského 

hradu, o kterých nám poutavě z hlediska historického i architektonického vyprávěla naše paní 

průvodkyně. Asi jednou z nejzajímavějších místností je knihovna, kde jsme měly možnost obdivovat 

čtenářský pultík T. G. Masaryka. Obohacení spoustou nových informací jsme ještě měly možnost nasát 

městskou atmosféru Prahy při rozchodu. Závěrem proto věříme, že se i ostatním studentům naší školy 

podaří vycestovat do takto významných míst našeho státu. 

Mgr. Martina Tomková a Ing. Věra Zemanová
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 třída 3. A 

Firma Klas Nekoř 

Protože chceme, aby studenti  získali 

co nejvíc nových poznatků, využili 

jsme pozvání firmy Klas Nekoř na 

předvedení kombajnu. Téměř 

kompletní 3. A nejprve vyslechla 

přednášku Ing. Hajzlera o složení 

a funkcích jednotlivých typů 

kombajnů, a poté s velkým nadšením 

doslova prolezli vystavený stroj 

značky Claas. Pánská část třídy měla 

spoustu všetečných otázek, a ta 

dámská si snad aspoň zapamatuje 

cenu kombajnu . Myslím, že tato 

miniexkurze splnila svůj účel a věřím, 

že i nadále budeme s Klasem 

spolupracovat. 

Ing. Miluše Klížová 

 

 třída 3. B 

Na raftech Pomoravím (15. 6. – 17. 6. 2016) 

Ve třetím červnovém týdnu jsme vyrazili za poznáním krás Hané a Litovelského Pomoraví. Celá naše 

cesta měla neobvyklý rozměr, protože jsme ji absolvovali na raftech po řece Moravě. 

Trasu Postřelmov – Litovel jsme zdolávali tři dny, přičemž jsme si vychutnávali meandry, tůně i bystřiny 

největší moravské řeky. Počasí nás opravdu nešetřilo a jako správní vodáci jsme zažili déšť i parno, 

nechyběly ani plánované i nechtěné koupele, bahno a komáři. 

Po celou dobu se o nás starali instruktoři z raftové společnosti Club 11, kteří nám poskytli fundované 

informace o vodáckém sportu a pobytu na vodě i v přírodě obecně. Seznámili nás také s turistickými 

a historickými zajímavostmi této oblasti. 

Po vylodění na předměstí Litovle naše kroky směřovaly do tamního slavného pivovaru, kde se studenti 

seznámili s tradičními způsoby vaření piva. 

Exkurzi hodnotíme jako úspěšnou; studenti se chovali velmi disciplinovaně a na vlastní kůži si ověřili, 

že krajina z lodi má zvláštní kouzlo, člověk cestuje téměř divočinou a přitom lidským sídlům na dosah, 

ale hlavně – každý kilometr si musí tvrdě odpracovat! 

Mgr. Pavel Studený a Mgr. Martina Dolečková 
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Inspekční činnost ČŠI 

 

30. 5. 2016 SZeŠ Lanškroun navštívili pracovníci ČŠI. Jejich inspekční činnost proběhla podle ustanovení 

§174 odst. 2 písm. b) a c) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 

odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Inspektoři se zaměřili 

zejména na organizaci a průběh maturitní zkoušky v jarním zkušebním období roku 2016 (dílčí zkoušky 

společné části MZ konané ústní formou a zkoušky profilové části MZ konané formou ústní zkoušky). 

V závěrečném hodnocení ČŠI bylo konstatováno, že nebylo zjištěno porušení výše uvedeného právního 

předpisu. 

Ing. David Hruška, ředitel školy 
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Financování školy za rok 2015 

Hodnocení činnosti organizace: 

Vypořádání finančního vztahu k rozpočtu zřizovatele 

a) Rozpočet školy 

Neinvestiční příspěvek na provoz školy .......................... 26.461 tis. Kč 

- Z toho příspěvek na provoz   ...........................................  4.313  tis. Kč 
 

Příjmy z činností školy ....................................................... 4.930 tis. Kč 

Převod z rezervního fondu ……………………………………………       79 tis. Kč 

Příjmy celkem ................................................................. 35.783 tis. Kč 

Náklady celkem  .............................................................. 35.783 tis. Kč 

Hospodářský výsledek ............................................................  0 tis. Kč 

b) Investiční činnost 

K 30.6.2015 skončil projekt OPVK – Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Pardubickém 

kraji. Jeho podstatná část již ale byla profinancování v roce 2014. Hlavní investiční akci roku 2015 bylo 

dokončení projektu RPO NUTS II. Rekonstrukce a modernizace školy. Přes řadu nečekaných problémů 

(náročná rekonstrukce objektu z 19. století bez potřebné původní dokumentace), se rekonstrukce 

podařila dokončit při zachování plánovaného rozpočtu. Výsledkem jsou rekonstruované prostory tzv. 

Staré budovy. Do hospodaření nám byl předán majetek za cca 11.000 tis. Kč. Výsledkem jsou prostory 

nové pitevny, boxy pro zrání masa a sýrů a zejména vybudování školní mlékárny. Z našich zdrojů jsme 

financovali práce, které nebyly součástí daného projektu, ale které bylo přesto potřebné provést 

současně. Jedná se zejména o nové školní bistro. Z dalších investic došlo k pořízení stranového 

shrnovače na seno za 420 tis.Kč a osobního automobilu za 60 tis. Kč. 

Fond reprodukce investičního majetku: 

Počáteční stav  ........................................................................................... 179 tis. Kč 
Tvorba z odpisů....................................................................................... 1 957 tis. Kč 
Odpisy, prodej  a úhyn zvířat .................................................................. 1 010 tis. Kč 
Nařízený odvod  ..................................................................................... 1 363  tis .Kč 
Investiční akce, pořízení majetku .............................................................. 799 tis. Kč 
Převod zvířat do základního stáda ............................................................. 463 tis. Kč 
Konečný stav .............................................................................................. 521 tis. Kč 

 

c) Ostatní fondy 

FKSP: 

Počáteční stav .......................................................................................... 219 tis. Kč 
Konečný stav  ........................................................................................... 183 tis. Kč 
Prostředky fondu byly použity především na stravování zaměstnanců, koupě vitamínů a 

rozloučení zaměstnanců v závěru roku. Větší využití tvorba fondu neumožňuje. Zůstatek fondu je 

pozůstatek z dob, kdy byla jeho tvorba ve výši 2 %.  

Fond rezervní: 

Počáteční stav……………………………………………………   71 tis. Kč 

Konečný stav……………………………………………………    116 tis. Kč 
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Hospodářský výsledek hlavní činnosti 

Hospodářský výsledek za hlavní činnost školy v roce 2015 činil 0,00 Kč a hospodaření školy bylo tedy 

vyrovnané. Kromě vybavení učeben z projektů OPVK a ROP, se nám podařilo financovat zlepšení 

prostředí naší školy i z vlastních zdrojů. Podařilo se pořídit nové stoly a židle do jedné z učeben. Na 

domov mládeže jsme pořídili do každého pokoje, kterých je 64, nové psací stoly. Přesto obnova 

vybavení domova mládeže postupuje velmi pomalu. Navíc technické zázemí domova mládeže – odpady, 

stoupačky, rozvody tepla atd. je již dávno za zenitem své plánované životnosti. Zprovoznili jsme dva 

dosud nefunkční hydranty (v tom budeme pokračovat i v roce 2016). To jsou další náklady, které nejsou 

nikde vidět. 

Doplňková činnost 

Hospodářskou činnost školy vykonávají zaměstnanci školy nad rámec svých pracovních povinností. 

Dosažený hospodářský výsledek slouží ke krytí potřeb investičního a neinvestičního charakteru 

a k rozvoji hospodářské činnosti. 

Hospodářská činnost zahrnuje celkem 5 středisek: 

- výcvik a ustájení koní 

- výuka a vzdělávání pro ostatní zájemce o obor 

- stravování 

- pronájem ubytovacích zařízení 

- autoškola 

- hospodářská činnost školního statku 

 

V roce 2015 byl výsledek hospodářské činnosti + 24 tis. Kč. To je oproti jiným létům pokles. Důvodem 

je jiný tok dotací do našeho školního statku. Část jsme převedli do fondu odměn, část do rezervního 

fondu, podle směrnice zřizovatele.   Problémem do budoucna zůstává modernizace a obnova strojů a 

traktorů.  

Karel Tribula 
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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 Polynésie, 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) 

 
Mgr. Radmila Janoušková 
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Evropská jazyková cena Pečeť kvality 2012. 

 

Od roku 2000 se SZeŠ Lanškroun již tradičně každý 

rok zapojuje do mezinárodních projektů v rámci 

evropských programů. Škola získala již třikrát 

prestižní jazykovou cenu Label, z nichž poslední byla 

udělena projektu Zemědělské podmínky v různých 

klimatických pásmech (2012 – 2014, Leonardo da 

Vinci) v roce 2014. A že šlo o projekt úspěšný, 

potvrdilo i další významné ocenění Pečeť kvality 

2012, které bylo na základě rozhodnutí odborné 

poroty programu Leonardo da Vinci škole slavnostně 

uděleno dne 11. 11. 2015 v Praze v rámci 

Valorizační konference DZS. Tento projekt byl 

zaměřen na zemědělské instituce a zabýval se touto 

tematikou, zúčastnily se ho čtyři zemědělské školy 

(ČR, Chorvatsko, dvě školy z Francouzské Polynésie) 

a ZOD Žichlínek. Studenti a učitelé vytvářeli 

portfolia klimatických podmínek, rostlin, 

hospodářských zvířat, zemědělské techniky 

a organického zemědělství v jednotlivých zemích 

prostřednictvím ICT, anglického jazyka a praxe či 

přímou prací v terénu na školních farmách a v ZOD 

Žichlínek. Měli možnost sdílet nejen profesionální 

zkušenosti a metody, seznámit se s organickým zemědělstvím polynéských ostrovů, ale setkat se i 

s jejich ministrem zemědělství.   

Mgr. Radmila Janoušková 
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Projekt 1: Výrobní technologie regionálních potravin  

se zaměřením na chov a welfare zvířat 

Projekty, které byly na naší škole vypracovány, umožnily v minulých letech žákům i učitelům, 

především „jazykářům“, studovat cizí jazyky, způsob života a kulturu jiných zemí. V rámci projektu 

Erasmus + Výrobní technologie regionálních potravin se zaměřením na chov a welfare zvířat mohly 

do zahraničí vyjet i učitelky odborných předmětů společně se dvěma studentkami. Cílovou destinací 

bylo Portugalsko, konkrétně přímořská oblast kolem města Torres Vedras, kde se nachází zemědělská 

škola, s níž SZeŠ v Lanškrouně dlouhodobě spolupracuje. 

Pondělní ráno 9. listopadu 2015 se celá, čistě dámská, výprava postupně sešla ve vlaku do Prahy s cílem 

dorazit včas na letiště Ruzyně k odbavení. Protože jsme vyrazily opravdu „včas“, strávily jsme na letišti 

příjemný čas čekáním na odlet – některé z nás obavami z letu, jiné se naopak těšily a jedinou starostí 

bylo, zda něco z letadla uvidí. Celá cesta proběhla v pohodě, v Lisabonu již čekalo auto, kterým jsme 

v pozdním odpoledni dorazily do 

hotelu na pobřeží Atlantiku. To nás, 

středoevropské suchozemce doslova 

nadchlo, a hned jsme vyrazily na 

podvečerní procházku po krásné 

písečné pláži spojenou s koupelí nohou 

v příboji. Přitom jsme fascinovaně 

sledovaly nádherné vlny, které 

neúnavně zalévaly velký kus pláže. 

V úterý ráno jsme se přesunuly do 

partnerské školy, kde jsme se sešly 

se zástupci ostatních zúčastněných 

škol z Norska a Francie. Během 

dopoledne jsme dali společně 

dohromady veškerou „úředničinu“, která je pro tyto projekty nutná. Norští studenti měli připravenou 

velmi pěknou prezentaci o jejich škole, ostatní se pak improvizovaně přidali. Protože naše škola na 

jiných setkáních svůj učební program už představila, ukázaly jsme, co organizujeme pro naše studenty, 

ale hlavně pro celý region navíc – např. oblíbený květnový Den školy se skokovými závody nebo závody 

chladnokrevných koní Chlaďas. Tento den na portugalské škole probíhaly Svatomartinské slavnosti, 

k nimž neodmyslitelně patří pečené kaštany a jablečný mošt. Závěr školních oslav se konal v jídelně, 

kde byly připraveny typické národní 

pokrmy, kromě pečených kaštanů také 

např. pečené batáty (sladké 

brambory), výborné koláče a spousta 

ořechů a ovoce, pro nás často 

exotického. Zbytek odpoledne všechny 

tři výpravy strávily prohlídkou celého 

areálu školy. Nejenom my, ale i naše 

studentky, jsme se nejvíce zajímaly 

o koně, ale i o fóliovník plný nádherné 

zeleniny pro školní jídelnu, perfektně 

ošetřovaný ovocný sad i malé školní 

vinařství. Vše je zakomponováno do 

svažitého terénu a slouží k výuce 
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studentů. Po návratu do hotelu jsme opět vyrazily na pláž. Vyprahlý suchozemec si nemůže nechat ujít 

příležitost promasírovat si nohy chůzí v písku a spláchnout z nich únavu slanou vodou. A mušličky, které 

nechal na pláži odliv, jsou oblíbeným suvenýrem. 

Ve středu jsme vyjeli společně s ostatními delegacemi 

strávit volný den prohlídkou města Torres Vedras, 

především jeho nádherného historického centra. 

Začali jsme výstupem na místní hrad, který byl 

postaven na vrcholu kopce pro strážní službu. Měli 

jsme z něj krásný rozhled na celé město rozprostřené 

okolo něj. Prohlédli jsme si také místní kostel, který 

je zajímavý tím, že jej katolíci jednou týdně půjčují 

pravoslavné ukrajinské menšině k bohoslužbám. Tento 

den je vždy vyzdoben pravoslavnými ikonami. Pro nás 

Středoevropany jsou fascinující rostliny, kterými je 

celý kopec porostlý. Staré olivovníky s šedozelenými 

listy a bizarně pokroucenými kmeny, obrovské 

kvetoucí tučnolisté aloe a agáve, které známe 

převážně jako podstatně menší a nekvetoucí 

pokojovky. Historická čtvrť v podhradí je plná velmi 

úzkých uliček, kde projede maximálně jedno auto, 

případný chodec je nucen téměř doslova se přilepit na 

fasádu, aby nebyl autem převálcován. Je však pravda, 

že auta těmito uličkami téměř nejezdí. Typické pro 

místní architekturu jsou domy obložené barevnými 

keramickými obklady, které známe spíš z interiérů. V 

tento sváteční den se ve městě konaly oslavy Dne Svatého Martina, na které jsme na závěr zavítaly. 

Byla to přehlídka místních vín a gurmánských specialit doplněná kulturním programem. Naše čistě 

dámská výprava zakončila den nezbytnými nákupy, protože bez dárečků a suvenýrů v podobě portského 

vína se z Portugalska domů vrátit nelze. 

Na čtvrtek byl naplánován celodenní výlet. Zajímavá byla už samotná cesta autobusem, protože jsme 

všichni měli možnost si prohlédnout velký kus této nádherné země i malebná města a vesnice. První 

zastávkou byla prohlídka místní oblíbené atrakce – kombinace skanzenu a zmenšeného modelu života 

na venkově i ve městě. Zajímavé bylo srovnání s životem na venkově u nás, ale i s podobnými 

zařízeními v České republice. Po krátkém přejezdu následovala prohlídka zámeckých zahrad, které 

Portugalci přirovnávají k francouzským Versailles. Pak jsme přejeli do hlavního cíle naší cesty, do 

Sintry. Je to velmi starobylé romantické městečko postavené ve svahu kopce, kterému vévodí hrad. 

Městečko obklopuje zámek, na jehož architektuře, ale hlavně jeho zařízení, je vidět vliv období 

orientální nadvlády. Před odjezdem jsme ještě stihly prohlídku městečka s uličkami plnými obchůdků 

s nejrůznějšími místními výrobky a nakoupit potřebné dárečky. Ze Sintry se všichni účastníci přesunuli 

malebnou krajinou na nejzápadnější výběžek kontinentální Evropy, na kterém byl pro lepší orientaci 

lodí postaven v minulosti maják. Pohled na vlny tříštící se o mohutné skály, které doputovaly snad až 

z Ameriky, byl doslova dech beroucí. Cestou zpátky jsme ještě absolvovali okružní jízdu přímořským 

luxusním lázeňským letoviskem Cascais s nádhernou architekturou a překrásným pohledem na moře 

s přístavem plným plachetnic. Pro nás suchozemce byl zážitkem i pohled na velké lodě plující na 

volném moři.  

V pátek nás čekaly odborné exkurze. Konečně jsme se dozvěděli, co jsou to ty stále zmiňované 

„greenhouse“. Jsou to jakési „skleníky“ – zastřešené několika hektarové plochy pro pěstování zeleniny. 

My jsme navštívili zařízení, kde se na celkové ploše 21 ha pěstují především rajčata a saláty. Nejmenší 

„skleník“ měl 6 ha. Zelenina je pěstována v podstatě hydroponicky v malém množství substrátu nebo 

téměř v písku, živinová zálivka je připravována centrálně a složení, ředění i dodávka k rostlinám jsou 

řízeny počítačem. Odpoledne jsme navštívili doslova gigantické vinařství, které zpracovává téměř 
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všechnu úrodu vína z oblasti v množství několika 

milionů litrů. Supermoderní stáčecí a balicí linka nebo 

tanky obsahující 100 000 litrů vína působily opravdu 

impozantně. V druhém starším, ale zmodernizovaném 

zařízení, jsme se mohli seznámit s celým postupem 

zpracování vína. 

Poslední večeře s pohledem na moře, ráno rozloučení 

s mořem i hotelem a hurá na letiště. Let zpátky si 

nejlépe užily ty z nás, co seděly o okénka. Viděly 

jsme velký kus Evropy včetně Pyrenejí, protože bylo 

skoro celou cestu jasno až polojasno. Pak už nás 

čekala jen cesta vlakem domů a zpracování zážitků 

a fotografií. 

Myslím, že mohu poděkovat i za zbytek výpravy, že 

tato cesta pro nás byla velkým přínosem. Jsme 

vděčny, že jsme mohly díky tomuto programu 

vycestovat. 

 Ing. Hana Stehlíková 

 

 

Závěrečná setkaní účastníků projektu 

Tento projekt byl schválen v roce 2014 v rámci programu Erasmus+, Partnerství škol – odborné 

vzdělávání. Trval dva roky a účastnily se ho 

zemědělské školy čtyř zemí – SZeŠ Lanškroun z ČR, 

zemědělská a lesnická škola LEGTPA Bazas 

z Francie; zemědělská škola Skjetlein vgs. 

z Norska a zemědělská škola EPAFBL Torres Vedras 

z Portugalska. V rámci této aktivity se uskutečnily 

výměnné pobyty studentů a mezinárodní setkání 

učitelů, během nichž pracovali na hlavním výstupu 

projektu – Technologické listy výroby regionálních 

potravin (výrobní technologie). Zvoleny byly 

produkty z mléka a masa, víno a potraviny 

rostlinného původu.  

Dvě závěrečná setkání studentů a učitelů proběhla 

na naší škole v Lanškrouně a ve francouzském 

Bazas nedaleko města Bordeaux.  

Poslední týden v dubnu 2016 se naše škola musela 

poprat s organizací projektového setkání, kterého 

se zúčastnilo 42 studentů a jejich učitelů ze 

tří partnerských zemí (Norsko, Francie, 

Portugalsko).  

Snažili jsme se pro hosty připravit bohatý program 

tak, aby ochutnaly kousek z rozličností naší země 

a jejich tradic. První den byl věnován vzájemnému seznámení se studentů během zápolení v soutěži 

Hry bez hranic. Mezi disciplíny patřilo mimo jiné i zavedení krávy na určené místo (v tom naši chlapci 
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a dívky neměli konkurenci, protože kráva dokáže být i zvíře svéhlavé), dojení (umělé vemeno) či 

koulení pneumatiky na určené místo. V mezinárodním klání zvítězilo české družstvo, ale přenechalo 

sportovně první cenu následnému týmu z Norska.  

Další den proběhla návštěva 

Městského úřadu 

v Lanškrouně spojená 

s prohlídkou věže radnice 

a města. Odpoledne si 

zahraniční hosté vyzkoušeli 

školní koně v hodinách 

jezdectví a proběhli se 

s pejsky při aktivitách 

agility. Večer pak patřil 

degustaci potravin 

vyrobených podle 

technologický listů, které 

naši studenti a učitelé 

připravili a hosté dovezli. 

Nechyběly zde sýry, 

pomazánky, jogurty, 

klobásky, paštiky či domácí chléb a napečené sladkosti, které jsme měli možnost ochutnat společně 

s mlékem či portugalským a francouzským vínem. Po náročném dni tyto pochoutky opravdu přišly vhod.  

Hosté měli i příležitost exkurze v Sázavské pekárně, kde poznali, jak se vyrábí skvělé čerstvé pečivo. 

Zbývající dny pak byly věnovány výletům a exkurzím. Sestoupit do podzemí stříbrných dolů v Kutné 

Hoře či návštěva Kostnice byly pro hosty nezapomenutelným zážitkem. Další den pak obdivovali krásy 

Bouzova a seznámili se s výrobou loštických syrečků, které pak v různých podobách ochutnali ve známé 

místní restauraci. Týden byl zakončen ranním probuzením žáky čtvrtých ročníků a jejich posledním 

zvoněním, prohlídkou zemědělské farmy ve Sloupnici a návštěvou krásného historického náměstí 

a zámku v Litomyšli. 

Po odjezdu našich hostů jsme neměli ani příležitost vydechnout, protože nás čekalo závěrečné setkání 

ve francouzském Bazas, kde sídlí naše partnerská zemědělská škola EPLEFPA Bazas.  

Druhý květnový týden jsme strávili poznáváním tohoto krásného historického městečka a jeho okolí. 

Navštívili jsme Sadirac - botanickou bylinkovou zahrádku s bludištěm, středověký hrad Duras a hrad 

Roquetaillade, pocházející z 18. století, kde byl mimo jiné natočen i známý film Fantomas. Nesměly 

chybět ani návštěvy farem s chovem dobytka (např. chovná stanice v Castlejaloux).  

Závěr týdne patřil prohlídce krásného města Bordeaux včetně účasti na významném mezinárodním 

jarním veletrhu, kde samozřejmě nesměla chybět hospodářská zvířata. Studenti i učitelé se tak mohli 

pokochat pohledem na plemena krav jako limousine, bazadaise, gasconne, blonde d´Aquitaine či 

parthenaise, která jsou typická a významná pro tento region. Součástí výstavy bylo i vyhodnocení 

nejlepších zástupců výše uvedených plemen. Bazadaisky naší partnerské školy v Bazas obsadily první 

místa ve všech zastoupených kategoriích. 

Naše cesta z veletrhu vedla přímo na letiště a ukončila tak poslední výměnný pobyt. Zbývá už jen 

doladit výsledné produkty projektu - technologické postupy výroby regionálních potravin, které budou 

závěrečnou tečkou za tímto úspěšným dvouletým projektem. 

Mgr. Radmila Janoušková 
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Norské dobrodružství  

V rámci projektu Erasmus jsme se 

vydaly spolu s deseti vybranými 

studentkami 2. ročníků SZeŠ 

Lanškroun na týdenní návštěvu 

zemědělské školy ve Skjetleinu, poblíž 

města Trondheim v Norsku. 

Dobrodružství začalo už na při páteční 

cestě tam, kdy nám při přestupu 

v Oslu uletělo letadlo. Po zjištění, že 

všechny lety jsou až do pondělí 

obsazené, nám vážně hrozil nervový 

kolaps. Nakonec vše dobře dopadlo 

a my jsme se mohly pozdě večer 

ubytovat v kempu přímo na pláži, což 

jsme jako suchozemci vážně ocenily.  

Spolu s námi v Norsku byli studenti 

z Portugalska a Francie, takže se 

všichni mohli družit a mimo jiné zjistit, jak jsou na tom s angličtinou. 

Během týdne jsme několikrát navštívily školu, snídaly a obědvaly toastový chleba se sýrem a salámem 

a večeřely pizzu. Nedokážu si představit, jak trpěla labužnická francouzská výprava.  

Škola je velmi moderně vybavena a přímo sousedí s internátem. Na rozdíl od našich děvčat nás učitelky 

naprosto uchvátil kapsář na mobilní telefony, kam si dobrovolně norští studenti odkládají své mobilní 

miláčky před začátkem každé hodiny. 

Na školním statku se zabývají chovem dojeného skotu plemene norské strakaté, dále chovem koní, 

ovcí, prasat a 3000 kusů nosných slepic, takže jsou zde nesporně ohromné možnosti získávání 

praktických dovedností. Mile nás překvapilo muzeum dříve používané zemědělské techniky a různých 

pomůcek při zpracovaní mléka a masa.  

Prohlédly jsme si Trondheim, byly 

uchváceny katedrálou Nidarosmen, 

kde končí asi 500 km dlouhá stezka 

poutníků. Navštívily jsme ještě další 

zemědělskou školu, byly jsme na 

biofarmě mléčného skotu, kde byly 

studentky nadšeny hlavně z dojícího 

robota a několika malých koťat. Dále 

jsme podnikly exkurzi do firmy Orkel, 

která patří ke světové špičce ve 

výrobě lisů na balíky. Podle slov sličné 

manažerky je možné sbalit do bílých 

kulatých balíků naprosto všechno.  

Norsko je zemí lososů, proto jsme byly 

zavezeny do Gaula nature center, kde 

se dají ulovit největší lososi na světě, 
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a proto je velmi populární mezi rybáři všech zemí.  Příroda středního Norska se příliš neliší od té naší, 

jen zelenější a počasí více deštivé. Jejich tamní rčení zní: „ Není špatného počasí, je jen špatně 

oblečený člověk“.  Myslíme si, že je toto norské moudro inspirativní také pro nás Čechy. 

Ani zpáteční cesta nebyla bez problémů. I v Norsku platí, že nikdy není tak špatně, aby nebylo ještě 

hůř. Ztracený kufr, autobus z letiště, do kterého se chtěla dostat čínská skupina s kufry i my s kufry. 

Vlak nám ujel doslova před nosem, stejně jako motoráček do Lanškrouna.  

Přesto všechno byl celý týden v Norsku jedním velkým zážitkem. Velké díky patří paní Mgr. Radmile 

Janouškové, která projekt řídí a organizuje. 

Ing. M. Klížová, Mgr. L. Chrobáková 

 

Projektové setkání 15. – 20. 5. 2015, Skjetlein vgs., Norsko 
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Projekt 2: 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 zefektivňování 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 studenty přínosem nejen v oblasti rozvoje 

jazykových kompetencí, kompetencí v používání informačních a komunikačních 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 vyučujících 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 prostřednictvím: 

- 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: 

Termín Místo Téma 

26. 7. - 7. 8. 2015 
Cardiff 
Velká Británie 

kurz pro učitele anglického jazyka 
„Kreativní aktivity a motivující materiály pro 
středoškolské studenty“ 
Mgr. Martina Tomková 

14. 2. - 27. 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 

1. 8. - 12. 8. 2016 
Dublin 
Irsko 

kurz pro učitele anglického jazyka 
„Použití informačních a komunikačních technologií 
ve třídě“ 
Ing. Petra Zíková 

z webových stránek SZeŠ Lanškroun zpracovala Mgr. Lenka Tejklová
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Mobilita: 

14. 2. - 27. 2. 2016, Londýn, Velká Británie 

 

Jazykový kurz a studijní návštěva na Royal Veterinary College v Londýně 

Ve dnech 14. - 27.2. 2016 jsem díky programu Erasmus+ měla možnost navštívit Londýn. Můj pobyt zde 

měl dvě fáze, první jazykovou a druhou odbornou. Vzhledem k tomu, že angličtinou vládnu jen 

omezeně, jsem velmi ocenila možnost absolvovat jeden týden na jazykové škole ve Wimbledonu. 

Kromě příjemně strávených chvil ve škole s velmi milými, energií nabitými a přívětivými učiteli, kromě 

seznámení se s lidmi z celého světa a zážitků s nimi prožitých, byl hlavní cíl této fáze zvyknout si na 

jazyk, trochu ho naposlouchat a rozmluvit se. Za rozvoj mých komunikačních schopností vděčím také 

mojí úžasné „host family“, se kterou jsme toho po večerech hodně napovídali. 

To vše mi dodalo odvahu nastoupit druhý, pro mě stěžejní, 

týden pobytu na Royal Veterinary College na severu Londýna. 

Zde jsem se měla seznámit s výukou veterinárních sester ve 

Velké Británii. Po představení pedagogických pracovníků 

školy mi byl podrobněji vysvětlen systém výuky – jedná se o 

tematicky zaměřené bloky na univerzitě a bloky praxí na 

vybraných klinikách po celém území GB (50% výuky). Celé 

studium vychází z bohatých zkušeností studentů získaných 

během praxe a teoretická část výuky je zpětně namířena na 

informace využitelné v praxi. Že jde o úplně jiný systém 

výuky než v ČR, jsem očekávala, takže mě nepřekvapil ani 

vyšší věk studentů než u nás (18+) ani vysokoškolský přístup 

k výuce. Účastnila jsem se jak praktických cvičení, tak 

přednášek, navštívila špičkově vybavená výuková veterinární 

pracoviště v areálu školy i v Camdenu a čerpala inspiraci pro 

výuku našich studentů. Velmi mě oslovila účelnost výuky 

s velmi úzkou návazností na uplatnění studentů v praxi, 

materiální vybavení tréninkového pracoviště (nejen nákladné 

modely, ale především jednoduché, nápadité pomůcky a 

vyřazené, ale funkční přístroje, sloužící k nácviku potřebných 

dovedností) i detailní propracovanost učebních a zkušebních 

plánů. Z Anglie jsem odjížděla plná dojmů, nápadů a chuti do 

přispění ke zkvalitnění výuky veterinárních techniků u nás. 

Závěrem musím poděkovat Petře Zíkové, která mi věnovala „nadstandardní“ péči, neboť vyjednat 

pobyt na veterinárně zaměřené škole se trochu vymykalo možnostem nabízeným agenturou, takže jsme 

si vše musely zajistit a vykomunikovat samy. Mé díky samozřejmě patří všem, kdo se podíleli na sepsání 

grantu žádosti v programu Erasmus+, díky kterému lze evropské kurzy pro učitele financovat. 

MVDr. Hana Honsová 
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Mobilita: 

5. 6. - 11. 6. 2016, Cheltenham, Velká Británie 

 

Metodický kurz pro učitele chemie, biologie a fyziky „Jak učinit vědu atraktivnější“ 

Making science more attractive 

Ve školním roce 2015/2016 se díky 

aktivitě našich učitelek anglického 

jazyka Mgr. Martiny Tomkové a Ing. 

Petry Zikové podařilo vycestovat 

několika učitelům, včetně mé osoby, 

na zahraniční stáže. Ve dnech od 4. 

do 12. června 2016 jsem byla na 

kurzu zaměřeného na zkvalitňování 

výuky přírodovědných oborů – Making 

science more attractive. Kurz se 

uskutečnil ve festivalovém městě 

Cheltenham v hrabství 

Gloucestershire v Anglii. Součástí 

kurzu byly přednášky zaměřené na vzdělávací systém Velké Británie, na plánování samotné výuky, na 

vyučování přírodních věd v anglickém jazyce a na možnosti, jak zpestřit a zatraktivnit vzdělávání 

přírodních oborů. Významnou aktivitou kurzu byla návštěva vědeckého festivalu – Science Festival 

Cheltenham. Po celý pobyt jsme se aktivně účastnili přednášek a obměňujících se workshopů 

s různorodým zaměřením - vesmír, virologie, patologie, robotika, 

mechanika, lékařské vědy a objevy, magnetismus a mnoho 

dalšího. Jeden den byl věnován exkurzi do anglické secondary 

school. Daná škola v sobě obsahově zahrnuje druhý stupeň 

základní školy a částečně supluje 1. a 2. ročník na našich 

středních školách. Škola byla určena pro žáky od 11 do 16 let 

s velkou škálou zaměření, od elektrikářů, přes kosmetičky, 

švadleny až po zedníky, výtvarníky a divadelníky. Účastníkům 

kurzu byl umožněn výběr jedné vyučovací hodiny, které mohl být 

součástí. Následná diskuze s učiteli předmětů nám přinesla širší 

pochopení výuky na anglických školách daného typu. Mohli jsme 

nahlédnout do učebnic, pracovních sešitů a do závěrečných 

státních prací. Výukou chemie se zabývá předmět Science, ve 

kterém se spojuje chemie, fyzika a biologie. Každý předmět má 

určený počet vyučovacích hodin a obsah, který je následně 

zkoušen formou státní písemné zkoušky na konci každého roku. 

V rámci kurzu jsme společně navštívili londýnská muzea – Science 

Museum a Natural History Museum. Významným plusem, který 

spatřuji v absolvování mezinárodních kurzu, je výrazné zlepšení 

komunikačních dovedností v anglickém jazyce, nové poznatky 

zařaditelné do výuky a především navázání spolupráce 

a přátelství na mezinárodní úrovni. 

Mgr. Tereza Krištofová 

 

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Gloucestershire
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Mobilita: 

1. 8. – 12. 8. 2016, Dublin, Irsko 

 

Kurz použití informačních a komunikačních technologií ve třídě 

V rámci projektu Zvyšování kvality internacionalizace školy, na jehož realizaci jsme obdrželi finanční 

podporu z Evropské unie, jsem měla možnost zúčastnit se v létě výše uvedeného kurzu. Kurz pravidelně 

organizuje jazyková škola Alpha College of English v Dublinu, která zároveň nabízí celou řadu dalších 

kurzů, od obecných jazykových kurzů pro širokou veřejnost až po specificky zaměřené kurzy pro učitele 

a další profesní skupiny. Prostředí školy, která je umístěna v centru města v jednom z tzv. 

georgiánských domů, je velice přátelské a vlídné, s rodinnou atmosférou. Co však pro mě bylo 

nejdůležitější, náplň kurzu byla velice zajímavá a předčila mé očekávání. Během dvou týdnů jsem 

mohla pozorovat, jakými nejrůznějšími způsoby lze do výuky vhodně začlenit použití volně dostupných 

online nástrojů a aplikací, např. Google služeb a produktů, a výuku tak zpestřit. Naučila jsem se také 

vytvářet jednoduché audio a video soubory, animace, komiksy a tutoriály. Odjížděla jsem plná 

inspirace a nápadů, které se teď pokouším postupně realizovat. 

Myslím si, že výběr kurzu se opravdu mimořádně zdařil, protože dovednosti, které si z něho odnáším a 

které se snažím sdílet také se svými kolegy, jsou přínosem nejen pro naši výuku, ale také pro naše 

budoucí projekty mezinárodní spolupráce, kde je využití technologií vždy nezbytné – ať už pro 

komunikaci mezi partnery nebo při vytváření projektových produktů.  

Ing. Petra Zíková 
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Dálkové studium 

Dálkové vzdělávání v oboru Ekonomika a podnikání ukončilo v květnu již třetí cyklus. Celkem se za pět 

let posledního cyklu zapsalo na studia 38 žáků. Do pátého ročníku, který úspěšně zakončilo 12 žáků, 

nastoupilo 15 žáků. Žáci nejprve maturovali ve společné (státní) části. Poté v profilové části maturovali 

z praxe, formou obhajoby maturitní práce a následně maturovali z odborných předmětů. Maturitní 

práci žáci vypracovávali během posledního ročníku. Při jejím vytváření mohli konzultovat dílčí 

problémy, aby jejich práce odpovídala požadavkům kladeným na maturitní práci. Některé práce byly 

velmi propracované a bylo patrné, že tomu žáci věnovali spoustu času a bádání.  Ne každý ale možnosti 

konzultací využil, a proto byla úroveň některých prací naopak nízká. Všemi nástrahami maturitních 

zkoušek zdárně prošlo 6 žáků, kteří se 23. 6. 2016 zúčastnili slavnostního předávání maturitních 

vysvědčení.  

Bylo velice obtížné skloubit zaměstnání, rodinu a školu a posadit se na pět let do školních lavic. 

V posledním ročníku už byla únava tak veliká, že prověřila i morální odolnost žáků a pevnou vůli studia 

dokončit. Proto přeji všem nejstatečnějším a nejodolnějším, kteří absolvovali pět úmorných let, aby 

využili výhod, které sebou nese maturitní vysvědčení, zdraví, pohodu, klidné rodinné zázemí a pěkné 

zaměstnání.  

Ing. Jaromíra Tmějová 

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 inseminace, 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 

hospodářských 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 
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Obsah vzdělávání 
Obecná zootechnika, anatomie, morfologie a fyziologie reprodukce hospodářských zvířat, technika 

inseminace a přenosů embryí, evidence, právní, bezpečnostní a hygienické předpisy 

Termín konání kurzu 
STUPEŇ I  21. 4. 2016 až 25. 4. 2016 

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 

 

Už se stalo téměř tradicí, že se začátkem nového roku se u nás ve škole sejde skupina zájemců 

o zemědělské vzdělání. Nebylo tomu jinak i letos, a tak byl 8. 1. 2016 zahájen další Kurz pro výkon 

obecných zemědělských činností s konečným počtem 14 účastníků. Během následujících devíti týdnů 

získávali spoustu informací z pěstování rostlin, chovu zvířat, strojů a zařízení, ekonomiky podnikání 

a hospodářského zeměpisu. Součástí teoretické výuky je také problematika bezpečnosti práce 

a zemědělských dotací. Podle názoru většiny vyučujících je kurz přínosem jak pro účastníky, tak i pro 

nás učitele, protože dochází k výměně zkušeností jednotlivých již hospodařících zemědělců. 

Také byl velmi vítán a využíván e-learning s učebními texty a rozličnými testy z jednotlivých předmětů. 

V závěru kurzu jsme všichni vyrazili na exkurzi po okolních farmářích, mnoho z nich jsou absolventy 

tohoto kurzu, kdy byla opět možnost konfrontace jednotlivých způsobů hospodaření.  

24. března se všichni sešli naposledy ve školních lavicích, aby napsali závěrečné testy a obhájili své 

závěrečné práce.  Podařilo se všem, a tak nezbývá jen popřát hodně štěstí v nelehkém zemědělském 

podnikání a nám ve škole se těšit na další partičku „zimních zemědělců“. 

Ing. Miluše Klížová 
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Projekt1: Jazyková gramotnost – základ vzdělání 

reg. číslo: CZ.1.07/1.1.00/56.1971 

 

Z České republiky za krásami Walesu, Malty či Madeiry a s knihou do celého světa 

Jako stovky jiných základních a středních škol i naše SZeŠ Lanškroun využila výzvy MŠMT a podala 

projektovou žádost v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Ta byla schválena 

a naši studenti i učitelé dostali příležitost zlepšit si své jazykové dovednosti hned několika způsoby. 

Projekt zahrnuje dva jazykové pobyty na Maltě pro učitele cizích jazyků a tzv. job shadowing (získávání 

zkušeností učitele v zahraniční partnerské škole na Madeiře). Studentům pak byl umožněn zahraniční 

jazykově — vzdělávací pobyt v anglicky mluvící zemi. Tím se nám otevřela skvělá možnost navštívit 

s šedesáti dvěma studenty mystický Wales, který již byl v našem „hledáčku” po dlouhou dobu. 

V pozadí tentokrát nezůstal ani náš rodný jazyk. Školní knihovna se naplnila více než dvěma stovkami 

nových knih díky čtenářským dílnám, které měly pod vedením učitelů českého jazyka za úkol zkvalitnit 

čtenářství a čtenářskou gramotnost. Věříme, že všechny akce obohatily jak naše žáky, tak i učitele o nové 

zážitky, zkušenosti a dovednosti. 

ČLOVĚK SE STÁLE UČÍ ANEB ZKUŠENOSTI Z MADEIRSKÉ ŠKOLY 

Díky výše uvedenému grantu, který naše škola získala prostřednictvím MŠMT, se mi naskytla úžasná 

příležitost strávit týden ve škole na Madeiře. Nebudu zde popisovat krásy madeirského ostrova, které se 

snad ani slovně vyjádřit nedají. Výjimečně bez studentů 

jsem si mohla vychutnávat atmosféru a shon školy, která 

se nachází v přímořském letovisku Calheta. Navštěvují ji 

žáci a studenti všech věkových stupňů, školní areál má 

šest pavilonů, kantýnu a velké hřiště. Do areálu se 

vstupuje přes vrátnici a nepovolaná osoba se dovnitř 

snadno nedostane. 

Cílem mé cesty nebylo trávit týden hodinami anglického 

jazyka, ale získávat zkušenosti „jak to dělají jinde”. Zde 

jsem si uvědomila podstatný rozdíl v tom, zda jsem 

pouhým pozorovatelem nebo stojím před třídou 

dospívajících studentů.  

Moje role byla tentokrát o poznání lehčí. Vychutnávala 

jsme si místo v poslední lavici a nervozitu žáka sedícího 

vedle mě. I když musím přiznat, nervózní jsme byla i já 

a cítila jsem se chvílemi jako tajný agent. Hodiny měly 

spád a vyučující poměrně razantně zvládali své žáky. Ve 

třídách byl navzdory jižanskému temperamentu klid 

a mobilní telefony se na lavicích neobjevily. 

Poznatky, které jsem získala, byly velice zajímavé 

a umožnily mi porovnat výuku na škole naší a na škole 

portugalské. S ulehčením jsem zjistila, že mezi námi učiteli a našimi žáky zase až tak velký rozdíl není 
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a že se nemáme zač stydět. Hlavní rozdíl spočíval v temperamentu jak žáků, tak učitelů a ve způsobu 

uspořádání režimu školy. Vyučovací hodina zde trvá 1,5 hodiny, což nepovažuji za příliš šťastné, protože 

pozornost žáka zákonitě tak dlouho nevydrží. Studenti nemají svoji třídu, přestávky musí trávit venku. Zde 

na jejich bezpečnost dohlíží zástupce bezpečnostní služby. Ani učitelé nemají své kabinety, pomůcky si 

nosí s sebou a mají společnou místnost opatřenou několika počítači a kopírkou. Vládne tu nepřetržitý ruch 

jako ve velkém mraveništi, každý neustále někam pobíhá. Pracovní týden učitele má 28 hodin, z toho 

8 hodin je určeno pro konzultace s rodiči, třídnické záležitosti, opravy a přípravy. Jeden den v týdnu pak 

mají volný. Povinná školní docházka je tu 12 let, to je zhruba do 18ti let žáka. Pak v případě zájmu může 

studovat na univerzitě. Učitelé si školu nevybírají, ale jsou umisťováni ministerstvem podle potřeby. Což 

však přináší mnoho problémů s jejich dojížděním či dokonce s nutností se přestěhovat do jiné oblasti. Není 

to moc šťastné řešení, protože mnozí jsou nuceni z tohoto důvodu školství opustit. 

Co mě však velmi zaujalo, byla třída pro zlobily a třída pro žáky, kterým se nedostavil vyučující. V těchto 

třídách fungoval stálý dozor, ať tu někdo byl, nebo ne. A pokud už se nějaký neukázněný studentík 

vyskytl, trávil čas v této třídě s učitelem a rozebíral s ním své nevhodné chování. Na to ještě zatím žádný 

náš ministr nepřišel! 

Zážitků bylo samozřejmě mnoho, ale snažila jsem se vystihnout nejpodstatnější rozdíly mezi naším 

a portugalským školstvím. Každá takto nabytá zkušenost je nenahraditelná a přes obrovský časový odstup 

si stále více vážím moudrosti jednoho z nejlepších pedagogů všech dob — J. A. Komenského, pro kterého 

bylo získávání zkušeností a cestování nedílnou součástí vzdělávání člověka. Během celého pobytu se mi 

nadstandardně věnovala učitelka anglického jazyka Anna Isabel Serrao, která projevila přání navázat na 

naši úspěšnou spolupráci v přechozích letech (oceněný projekt v roce 2008 - Hudba a tradice v Evropě). 

Věřím, že se nám s těmito temperamentními a milými ostrovany podaří uskutečnit další skvělý projekt. 

Mgr. Radmila Janoušková 

Zemědělská škola ve Walesu 

Poslední říjnový týden se všechny třídy 3. ročníku vypravily na poznávací zájezd do severního Walesu. 

Umožnil nám to projekt, kterého jsme se mohli zúčastnit díky naší paní učitelce Janouškové. 

Vyrazili jsme v neděli ráno a při pomyšlení, že nás čeká přes 20 hodin dlouhá cesta, se nám dělalo 

nevolno. V autobuse jsme si chvilkami 

připadali jako pověstní „účastníci 

zájezdu”. 

Cestovali jsme přes Německo, Holandsko, 

Belgii a trajektem z Francie, přesněji 

z Callais, do Doveru. Odtud jsme jeli 

autobusem do Oxfordu, kde jsme 

navštívili proslulou univerzitu. Překvapilo 

nás, že tam téměř všichni jezdí na kole. 

Pak už nás čekal převoz do Walesu, 

přesněji do městečka Colwyn Bay. Všichni 

jsme napjatě čekali, k jaké rodině 

půjdeme: jestli se s námi budou chtít 

bavit, jestli budou mladí nebo staří. 

A hlavně jsme se už těšili na večeři. 

Další den jsme zahájili prvním blokem 

lekcí angličtiny v místní jazykové škole, kam jsme docházeli i další dvě následující dopoledne. Byli jsme 

rozděleni do skupin asi po 16 lidech, podle úrovně znalostí jazyka. Výuka byla založena na konverzaci 

s anglickým lektorem, probírali jsme britské reálie a hráli jazykové hry. Učitelé nás také seznámili 

s velšskými zvyky a tradicemi, včetně základů jejich zvláštního jazyka. Po škole jsme jeli do Beumaris, kde 

jsme se prošli po nádherném hradě a lodí jsme dojeli na Puffin Island. Zde jsme pozorovali tuleně 

a spoustu druhů ptáků. I přesto, že je ostrov pojmenován po papuchalcích, tak jsme tam žádné neviděli. 
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Čekal nás ještě poloostrov Anglesey s místem zvaným South Stuck. Zde nás fascinovaly krásné výhledy na 

moře a útesy.  

Ve středu jsme navštívili přímořské městečko Llandudno, do kterého jsme jeli přes vesnici s nejdelším 

názvem na světě: Llanfairpwllgwyn-siliogogogoch. Vyšlápli jsme si na vrchol Great Orme a prošli jsme se 

romantickou písečnou pláží. Odtud jsme jeli do města Conwy, které je celé obehnáno hradbami. Vede po 

nich prohlídková trasa, z níž se nám otvíral krásný výhled na moře i celé město. A viděli jsme tam 

i nejmenší domeček v celé Británii.  

Ve čtvrtek jsme prozkoumali národní park 

Snowdonia, kde se nachází nejvyšší hora 

ve Walesu Snowdon (1086 m n.m.). Její 

vrchol jsme zdolali pěšky i zubačkou. 

Cestou na horu nám imponovala nádherná 

krajina kopců, jezer a nespočetná stáda 

ovcí, koní a poníků. Na zpáteční cestě do 

rodné vlasti jsme ještě navštívili město 

Brighton, kde po rozchodu někteří 

zaútočili na obchod Primark, jiní si 

vychutnávali poslední chvíle v Anglii. 

A potom už nás čekala jen dlouhá cesta 

domů... 

Na tento pobyt budeme všichni 

vzpomínat jen v dobrém a navždy v nás 

zůstanou krásné vzpomínky na nádhernou 

krajinu s přátelskými lidmi a jejich typickými domečky. Nezapomeneme na hodiny angličtiny s rodilými 

mluvčími, kteří se nám snažili zlepšit naši úroveň angličtiny zábavnější formou než ve škole. 

K. Menšíková, l. Švestková, K. Toušková, E. Strnadová, studentky 3. B SZeŠ Lanškroun 

Vzdělávání na Maltě 

V srpnu a říjnu jsme se díky prostředkům z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost 

(Výzva 56) zúčastnily čtrnáctidenního výukového pobytu ve městě San Gwann na ostrově Malta. Každá 

jsme absolvovala 40 hodin výuky 

anglického jazyka s rodilým mluvčím. 

Výuka probíhala ve velmi příjemné 

atmosféře rodinné jazykové školy 

Gateway School of English, ve 

skupinkách mezinárodního složení. 

Získaly jsme mnoho nových přátel 

a kontaktů. 

 Kromě toho jsme v odpoledních 

a večerních hodinách poznávaly krásy 

a bohatost místní kultury. Navštívily 

jsme současné hlavní město Vallettu, 

kde historii utvářely již antické národy, 

Maltézští rytíři, Italové, Britové; stopy 

zde zanechala i druhá světová válka. Své 

kouzlo má i bývalé hlavní město Mdina 

s úzkými uličkami a  romantickými zákoutími. Nevynechaly jsme ani návštěvu megalitických chrámů 

Mnajdra a Hagar Qim, které patří k nejstarším na světě.  

Velkým překvapením pro nás byla místní flóra a fauna, která odpovídá blízké poloze ostrova k africkému 

kontinentu. Relaxovat jsme mohly na nekonečných plážích jak kamenných, tak písčitých.  



Výroční zpráva za školní rok 2015/2016 

111 

Díky ubytování v maltských rodinách jsme okusily místní speciality, mimochodem velice chutné, poznaly 

jsme tamní život a milé lidi, tradice i dvojjazyčný vzdělávací systém.  

Chtěly bychom poděkovat naší kolegyni Radmile Janouškové za vyřízení žádosti o grant a vedení školy za 

to, že nám tento výjezd umožnilo. 

Ing. Petra Zíková a Mgr. Martina Dolečková, SZeŠ Lanškroun 

 

Projekt2_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 11. do 

15. července 2016 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 

spolužáky. Pro zájemce byl připraven jezdecký výcvik, 

nechyběla návštěva koňských farem v Ostrově, rybí 

farmy v Sázavě nebo ukázka agility. V rámci 

jednodenního výletu jsme navštívili záchrannou stanici 

zvířat v Pasíčkách a zámek a hřebčín ve Slatiňanech. 

Nechyběl čas ani na sport a odpočinek – návštěva 

horostěny, minigolfu a v případě pěkného počasí 

i koupání. 

Myslím si, že většina studentů odjížděla spokojena. 

Mgr. Lenka Chrobáková 

 

Projekt3_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. 
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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 vybudována minimlékárna, ve které se žáci již účastní procesu výroby mléčných 

výrobků, jak po stránce vlastních technologických postupů, tak po stránce kontroly hygieny výroby. 

Zpracovává se zde syrové kravské mléko vyprodukované na školním statku a žáci tak mají možnost se 

účastnit celého výrobního procesu. Mléčné výrobky končí ve školní jídelně a tak je efektivně uzavřen celý 

proces. Nedílnou součástí projektu je i interaktivní učebna s prosklenou 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 

PRVNÍ VELKÉ OCENĚNÍ PRODUKTU Z NAŠÍ MLÉKÁRNY 

 

Selský čerstvý sýr – pepř je vyroben výhradně z kravského mléka pocházejícího ze školního statku. Má 

bílou až krémovitou barvu zvýrazněnou barevnými kousky směsi pepřů. Ručně vyráběný čerstvý sýr je 

charakteristický svou pružností a snadnou roztíratelností. Bohatě kořeněné aroma, způsobené přídavkem 

pepře, se v ústech rozpustí a zároveň zvýrazní sladkou až lehce nakyslou chuť sýru. Sušina min. 30 %, tuk 

v sušině min. 35 %. 
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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), veterinárními lékaři, výzkumnými ústavy (VÚCHS Rapotín, s.r.o., 

AGRITEC, VÚM Šumperk, VÚŽV Uhříněves, atd.), vysokými školami a veřejnou správou. Velmi dobrou 

spolupráci máme s regionem Lanškrounsko a městem Lanškroun. 

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

vzdělávací a poradenskou činnost pro potřeby zemědělství a venkova. 

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

některé výzkumné úkoly v oblasti vzdělávání.  

Ve školním roce 2015/16 pokračovala spolupráce s Mendelovou univerzitou v Brně, Veterinární 

a farmaceutickou univerzitou v Brně, Masarykovou univerzitou v Brně, Českou zemědělskou univerzitou 

v Praze a Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích.  

Každoročně spolupracujeme s 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 

 

http://www.vuchs.cz/vuchs-rapotin/index.php
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Třída: 1.A Třídní učitel: Ing. Ehlová Irena 

Celkem žáků: 26 z toho chlapců: 2 dívek: 24   

Boušková Adéla Horňáková Kateřina Navrátilová Kristýna Vanclová Daniela 

Duspivová Lucie Charvátová Alice Piszczorová Adéla Vašina Jakub 

Fedorová Bára Jandová Eva Richterová Kateřina Veselíková Anna 

Foglová Romana Kosíková Michaela Řeháčková Veronika Vinařová Natálie 

Hlávková Lenka Kyral Jan Slavíková Romana Vinzensová Marie 

Hniková Karolína Maiwaldová Mariana  Součková Renata  Horňáková Erika 

Matušíková Veronika Sýkorová Zdeňka     

        

Třída: 1.B Třídní učitel: MVDr. Švehlová Dominika 

Celkem žáků: 27 z toho chlapců. 3 dívek. 24   

Bartošová Kristýna Houdová Jana Mesarčová Klára Šebestová Natálie 

Čáslavská Kateřina Klinkáčková Sára Moutelíková Kamila Šimek Jan 

Černá Olga Koubková Petra Niklová Markéta Švarcová Hana 

Dodošová Natálie Kutová Markéta Schimetzková Viktorie Zahálková Pavla 

Doležal Martin Langerová Tereza Slaninová Markéta Zajícová Jana 

Dvořáková Nela Machačová Hana Sobotka Vlastimil Zouharová Tereza 

Gruberová Tereza Mejsnarová Martina Suchomelová Klára   

        

Třída: 1.C Třídní učitel: Mgr. Fogl Emil 

Celkem žáků: 24 z toho chlapců: 2 dívek: 22   

Badalová Lucie Kaplanová Petra Kubalová Nikola Peldová Šárka 

Friedlová Veronika Kapounová Karolína Kubíčková Sára Prudilová Jana 

Gregorová Blanka Koutná Michaela Macošková Tereza Rejhová Aneta 

Hicklová Zdeňka Koutská Barbora Macháček Vojtěch Rejman Lukáš 

Hradilová Michaela Krtičková Šárka Mrázová Viktorie Uhlířová Karolína 

Chmelíková Nikola Krunčíková Marie Mulačová Adéla Zelenková Veronika 

        

Třída: 2.A Třídní učitel: Mgr. Chrobáková Lenka 

Celkem žáků: 30 z toho chlapců: 8 dívek: 22   

Abrahamová Vendula Kněžourová Tereza Sajfrídová Michaela Tauer Jiří 

Adamcová Lenka Knížková Adéla Snížková Johana Trojánková Kristýna 

Faltusová Markéta Kuťáková Šárka Stárek Vojtěch Vařečková Andrea 

Fikejsová Yveta Kyral František Strohnerová Kateřina Vlach Jan 

Hanusová Kateřina Láznická Drahomíra Šemberová Michaela Vraspírová Lucie 

Havlasová Barbora Lopaurová Hana Štajgl Dominik Vybíral Jakub 

Horská Kamila Masarovičová Natálie Štorková Adéla Kaplanová Petra 

Polchuk Stanislav Šulc Marek     
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Třída: 2.B Třídní učitel: Mgr. Dolečková Martina 

Celkem žáků: 25 z toho chlapců: 3 dívek: 22   

Blažková Barbora Havrlantová Barbora Lehký Pavel Sedláčková Vendula 

Buryšková Veronika Horáková Daniela Menšíková Barbora Svejkovská Andrea 

Divíšková Barbora Chocholatá Kristýna Mládková Veronika Výmola Radek 

Ficnarová Kristýna Kalousová Kateřina Němečková Sára Foglová Tereza 

Kopsová Lenka Nová Kateřina Zemanová Eva Galíček Tereza 

Korábová Simona Obstová Tereza Hájková Martina Lach Aleš 

Rožycká Bára       

        

Třída: 2.C Třídní učitel: Mgr. Tomková Martina 

Celkem žáků: 22 z toho chlapců: 0 dívek: 22   

Bartlová Barbora Kuchová Kateřina Pilná Veronika Šrámková Tereza 

Borková Marie Lužíková Darina Rotová Daniela Tichá Tereza 

Dvořáčková Nikola Moravcová Denisa Rovenská Ivana Vachutková Martina 

Kmentová Natálie Morová Jana Sauerová Simona Vlasáková Jana 

Kočí Nikol Ondrová Barbora Severová Věra Kubíčková Adéla 

Piknová Andrea Suchomelová Růžena     

        

Třída: 3.A Třídní učitel: Ing. Zemanová Věra 

Celkem žáků: 17 z toho chlapců: 4 dívek: 13   

Bartoš Pavel Jančuš Šimon Málková Kateřina Špůrová Nikoleta 

Cestrová Klaudie Jansa Lukáš Michalková Veronika Uskobová Kateřina 

Honzová Veronika Kašecká Marie Murín Jan Hvězdová Nikola 

Kašparová Marie Rejlová Tereza Chládková Veronika Krátká Jana 

Skalická Sabina       

        

Třída: 3.B Třídní učitel: Mgr. Studený Pavel 

Celkem žáků: 24 z toho chlapců: 3 dívek: 21   

Andrlová Valerie Krčmář Jaromír Pešková Aneta Tomíšková Lucie 

Brůnová Kateřina Krčmářová Renáta Prášková Vendula Toušková Kateřina 

Čáp Radim Kysmanová Natálie Slavíčková Michaela Trojanová Magdaléna 

Čavojová Anna Marková Kristýna Strnadová Eliška Venouš Daniel 

Faltejsková Dana Mašíčková Natálie Švestková Ivona Votavová Šárka 

Hájková Veronika Menšíková Klára Tomášková Kateřina Vrbová Sabina 

        

Třída: 3.C Třídní učitel: Ing. Zíková Petra 

Celkem žáků: 24 z toho chlapců: 3 dívek: 21   

Böhmová Lucie Huška Ondřej Nekovářová Monika Peterková Andrea 

Brücknerová Romana Jiroušková Eliška Němcová Natálie Prchalová Markéta 

Dlouhá Šárka Jůvová Daniela Nosková Veronika Skřivan Jan 
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Grežová Šárka Krobotová Lenka Nováková Kateřina Slováčková Michaela 

Grosspitschová Amálie Kubová Jarmila Patáková Anna Šafratová Lucie 

Hrdličková Michaela Mlčoch Petr Pešavová Jana Šnejdrlová Naděžda 

        

Třída: 4.A Třídní učitel: Mgr. Krištofová Tereza 

Celkem žáků. 28 z toho chlapců: 5 dívek: 23   

Bártová Andrea Chvojková Evelína Lorencová Lucie Sedláček Jakub 

Benešová Michaela Ivičičová Eliška Maryšková Lucie Sedláčková Lucie 

Cupalová Zdeňka Jetenská Kamila Mařáková Zuzana Šimůnková Kateřina 

Dlasková Iva Kalinová Barbora Ouřecký Tomáš Špičák Martin 

Ferbasová Andrea Koleňáková Nikola Petrus Jakub Štefunková Nikola 

Galbavá Kristýna Krabicová Věra Plesoinigová Carmen Tománková Johana 

Hůlková Markéta Kubíková Simona Rychtová Kristýna Vyšohlíd Tomáš 

        

Třída: 4.B Třídní učitel: MVDr. Podhorná Iva 

Celkem žáků: 21 z toho chlapců: 2 dívek: 19   

Broulík Milan Homolová Anna Lisiecka Zofia Štěpánová Jana 

Dlouhá Tereza Izáková Karolína Pávková Lucie Vávrová Kateřina 

Doleželová Martina Janošová Diana Pecháček Martin Vokasová Nikola 

Dušková Maria Kaiserová Veronika Plzáková Barbora Harciníková Michaela 

Kašparová Šárka Řiháčková Michaela Hintnausová Eliška Laštovičková Petra 

Šebestová Marie       

        

Třída: 5.DS Třídní učitel: Ing. Tmějová Jaromíra 

Celkem žáků: 15 z toho chlapců: 4 dívek: 11   

Černohousová Tereza Kodešová Marie Plešingerová Iva Šilarová Michala 

Frajman Michal 
Kohoutová Marie 
Alexandra 

Ryba David Štorková Dagmar 

Kaplanová Martina Křepelka Aleš Smola Miloš Winigová Marie 

Knápková Lucie Minářová Sylva Šedivá Sára 
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