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Hezký den vážení a milí příznivci Střední školy zemědělské a veterinární Lanškroun, 

tak jako každý rok v tuto dobu, přicházíme s Výroční zprávou o činnosti na naší škole. 

Tato zpráva hodnotí uplynulé období školního roku 2014-2015 a letmo nastíní i chysta-

né novinky pro školní rok 2015-2016. Výroční zpráva minulého roku hodnotila uplynu-

lé období jako dobu ukončování a plného využívání investic ROP SV II, tedy Veteri-

nárního centra a nové stáje; pro současně hodnocené období je nejvýstižnějším názvem 

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 vybudovány nové 

učebny, minimlékárna, arboretum a selský dvůr. Toto nové zázemí pak bylo a je úspěš-

ně využíváno našimi žáky, žáky základních škol z Pardubického kraje a zahraničními 

žáky středních partnerských škol z Francie, Norska a Portugalska. 

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 76 žáků dvou oborů a to 

Agropodnikání a Veterinářství. Naproti tomu školu opustilo 37 maturantů. 

Díky realizaci těchto mezinárodních projektů i vlastních aktivit školy mohou naši žáci 

i učitelé navštívit výše uvedené evropské země.  

Jako již tradičně škola pořádala v květnu 2015 jezdecké závody „O hliněný pohár“ 

a „Den zemědělské školy“ spolu s doprovodným programem, tentokrát v daleko slav-

nostnější podobě, protože škola slaví tento rok své významné jubileum; 70 let od zalo-

žení zemědělského školství v Lanškrouně. I díky tomu byla účast na této akci velmi 

vysoká a to jak  z řad odborné i laické, ale také politické a univerzitní veřejnosti.  

Naši žáci se tradičně aktivně účastnili několika propagačních akcí pořádaných naší 

školou, ale i profesními zemědělskými organizacemi jako je Zemědělský svaz ČR, Ag-

rární komora a jednotlivá zemědělská družstva. 

Stejně jako i v letech předchozích bych chtěl touto cestou poděkovat všem zaměstnan-

cům, 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 zeměděl-

ské kurzy: 

 KURZ INSEMINACE A VPRAVOVÁNÍ EMBRYÍ INSEMINAČNÍ TECHNI-

KOU U SKOTU, OVCÍ A KOZ – stupeň I; stupeň II 

 KURZ PRO VÝKON OBECNÝCH ZEMĚDĚLSKÝCH ČINNOSTÍ 

 CVIČITEL JEZDECTVÍ 

Již více jak tři roky se využívá nová stáj 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 repre-

zentovali 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 veteri-

nářství – jako je členství v mezinárodní organizaci VETNNET -Veterinary technicians 

European school network a ACOVENE - Accreditation Committee for Veterinary 

Nurse Education. 

 

 

„Tato zpráva hodno-

tí uplynulé období 

školního roku 2014-

2015 - období plné 

výstavby, úprav 

a změn jak uvnitř 

školy samotné, tak 

ve školním areálu.“ 
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Dlouhodobou strategií Střední školy zemědělské a veterinární Lanškroun je tedy vytvo-

ření 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.  

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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Střední škola zemědělská a veterinární Lanškroun vznikla v roce 1960 ze zemědělského 

učiliště. SZeŠ se skládala ze čtyř významných celků – vlastní školy, školního statku, 

který svými objekty přímo navazuje na areál školy; domova mládeže, jídelny a ve škol-

ním roce 2014/2015 se začala budovat malá mlékárna ve staré budově školy. Tato sku-

tečnost 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 středisko doplňkové činnosti. 

V uplynulém školním roce jsme vyučovali tři maturitní obory – Agropodnikání, Eko-

nomika a podnikání a Veterinářství. Od 1. 9. 2009 vyučujeme všechny obory na základě 

zpracovaných ŠVP. 

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

výzkumnými institucemi, ČZU Praha, MU Brno, VFU Brno, SPU Nitra. Škola je part-

nerem projektu „Rozvoj lidských zdrojů v aplikovaném zemědělském výzkumu – cesta 

k posílení konkurenceschopnosti agrárního sektoru“. Nositelem tohoto projektu je Vý-

zkumný ústav pro chov skotu, s.r.o. Rapotín. Pořádáme odborné semináře, školení 

a spoluřešíme výzkumné úkoly. Jsme zakládajícím členem vzdělávací instituce Agro-

venkov, 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 připravu-

jeme naše žáky a učitele na život v EU a také se snažíme zlepšit komunikační schopnos-

ti zejména v anglickém jazyce. Spolupracovali jsme se školami obdobného typu v Itálii, 

Francii, Německu, Rakousku, Slovinsku, Dánsku, Švédsku, Portugalsku, Bulharsku, 

Norsku a Slovensku, Islandu, Francii, Chorvatsku a Francouzské Polynésii. V rámci 

zlepšování komunikační schopnosti žáků v německém jazyce se jednalo o spolupráci 

především s Lotyšskem. 

Pro zlepšení ekonomické situace provozuje SZeŠ Lanškroun doplňkovou činnost 

v následujících oblastech: 

-výcvik koní a jezdectví 

-výuka a vzdělávání 

-výzkum a vývoj 

-koupě zboží za účelem prodeje 

-plnění výrobních úkolů zemědělské prvovýroby a dodání zboží a služeb 

-obchodování s plemenným materiálem zvířat 

-silniční motorová doprava nákladní 

-práce a služby zemědělské techniky 

-biotechnické a biotechnologické služby v chovech skotu a koní 

-autoškola 

-pronájem ubytovacích zařízení 

-stravování 

-veterinářství  

 

Ing. David Hruška, ředitel školy 

 

Vyučujeme tři matu-

ritní obory. 

Spolupracujeme se 

zemědělskou praxí. 

Zapojujeme žáky do 

mezinárodních pro-

jektů. 

Pořádáme odborné 

semináře, školení 

a spoluřešíme vý-

zkumné úkoly. 

Provozujeme doplň-

kovou činnost. 

 

SZeŠ se skládala ze 

čtyř významných 

celků – vlastní ško-

ly, školního statku, 

domova mládeže, 

jídelny a ve školním 

roce 2014/2015 se 

začala budovat malá 

mlékárna ve staré 

budově 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 
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mailto:rabas@szes-la.cz
mailto:tmejova@szes-la.cz
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Počet tříd 11 

 

Počet žáků 268 

 

Průměrný počet žáků na třídu 24,36 

 

Průměrný počet žáků na učitele 10,63 

 

Průměrná docházka žáků 89,13% 

 

Počet žáků v oborech 

A) ČTYŘLETÝ - DENNÍ 250 

B) PĚTILETÝ – DÁLKOVÝ 18 

 

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 6 

 

Počet žáků, kteří předčasně ukončili studium 3 

 

Počet žáků, kteří byli ze studia vyloučeni 0 

 

Počet žáků, kteří přešli z jiných škol 4 

 

Žáci s 2. a 3. st. z chování 4,40% 

 

Celkový počet neomluvených hodin 401 

 

Počet žáků, kteří přerušili studium 0 
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Úkoly na školní rok 2014/2015 

1. Zvýšit naplnění kapacity školy žáky. 

2. Zmodernizované laboratoře dovybavit novými, moderními přístroji na diagnos-

tiku a rozbory. Dobudovat odpočinkové a relaxační zóny v areálu školy a škol-

ního statku (bývalá „botanická zahrada“ a její okolí). 

3. Nastavit chod na „selském dvoře“, přilákat nejmladší kategorii potenciálních 

žáků a popularizovat zemědělství jako takové  

4. Pokračovat ve zlepšování výsledků výchovně vzdělávacího procesu s důrazem 

na vynikající a výjimečné studenty (spolupráce se sociálními partnery, stipen-

dia); 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 (Norsko, Španělsko, Portugalsko) a s těmi úzce a pravidelně spolupraco-

vat. 

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 (In-

seminační a embryonální kurzy, paznehtářské kurzy, kurzy všeobecného ze-

mědělského vzdělání, kurzy na ochranu rostlin při použití chemických příprav-

ků atd). 

9. Prohlubovat spolupráci s odbornou zemědělskou praxí, pokračovat ve vzdělá-

vání zemědělců, spolupracovat s výzkumem; nadále pořádat odborné semináře. 

10. Nadále přebudovávat 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 

2014/2015 

Naši žáci oborů vzdělání Agropodnikání a Veterinářství absolvují výuku praxe podle 

školních vzdělávacích plánů. 

Pod vedením učitelů praxe a instruktorů probíhají praxe rozvrhové a odborné, zde je 

plně využíváno zázemí školy a provozů školního statku, který navazuje bezprostředně 

na areál školy. Hlavními pracovišti jsou středisko chovu koní a stáj chovu skotu (telata, 

jalovice, dojné krávy a krávy bez tržní produkce mléka. Pro žáky se zaměřením na ze-

mědělský provoz se snaží škola vytvořit podmínky i pro nácvik mechanizačních prak-

tických 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 umístěných zvířat, krmení, napájení, čištění prostor kotců a voliér, čištění zvířat, 

péči o pracovní prostředí, spoluúčast na výcviku psů a další volnočasovou činnosti toto 

zázemí využívají studenti všech oborů, zejména však studující oboru Agropodnikání 

a oboru Veterinářství. 

Ve školním roce 2013/2014 škola využívala pro praxe osvědčená smluvní pracoviště na 

podnicích v působnosti celého Pardubického kraje i mimo tento region. Jsou to společ-

nosti zabývající se zemědělskou prvovýrobou ZOD Žichlínek, a.s. Podorlicko - Mistro-

vice, ZD Bystřec, farma manželů Kaplanových v Líšnici, kde je možné načerpat znalos-

ti s provozováním agroturistiky. Stále více je využíváno možnosti praxí na rodinných 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zvýšit naplnění 

kapacity školy žáky 
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statku, který navazu-

je bezprostředně na 

areál školy. 



str. 10  Charakteristika školy 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

farmách. U studentů, kteří pocházejí z rodin provozujících zemědělskou prvovýrobu, 

umožní škola na žádost rodičů odborné individuální a prázdninové praxe doma, větši-

nou při špičkových pracích 

(sklizeň plodin, setí, orba 

apod.). 

Žáci se zaměřením na chov 

koní mají možnost výběru 

praxí na již tradičních praco-

vištích. Jsou to praxe 

v následujících chovech koní: 

u pana Skřivana na Suché u 

Litomyšle, u manželů Půlpá-

nových, hřebčín „Equus 

Kinský“ v Hradištku nedale-

ko Sadské; milovníci dosti-

hových koní najdou uspoko-

jení při praxích v dostihové stáji pana Votavy v Ostrově u Lanškrouna. Pokračují kon-

takty se stájí pana Bittla, který provozuje jez-

deckou 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 hospo-

dářství u pana Hajtmara v Rovensku u Zábřehu 

na Moravě. 

Žáci oboru Veterinářství vykonávají individuál-

ní 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 pra-

covištích školy: Xcell Slovakia Breeding servi-

ces, s. r. o. Bratislava. 

Jako každý školní rok i letošní jsme se zúčastnili celostátní soutěže zemědělských škol, 

která se konala v dubnu 2015 v Benešově u Prahy. Za naši školu se soutěže zúčastnil 

žák 4. ročníku Marek Fikr. 

Ing. Josef Coufal 

 

 

Žáci oboru Veteri-

nářství vykonávají 

individuální praxi na 

základě dohod 

o vykonání praxe 

u veterinárních léka-

řů, na veterinárních 

klinikách, v útulcích 

pro postižená zvířa-

ta, v útulcích pro 

psy, zoologických 

zahradách, zverime-

xech. 



SZeŠ Lanškroun  str. 11 
 

 

Autoškola 2014/2015 

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

i odborný předmět Motorová vozidla, v rozsahu stanoveném školním vzdělávacím pro-

gramem. Hlavní obsahovou částí předmětu je výuka pravidel silničního provozu, tech-

nika a konstrukce motorových vozidel a zdravotní příprava. Součástí výuky je 

i praktická příprava žáků v řízení traktoru ve druhém ročníku a v řízení osobního auto-

mobilu 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 vozi 

Výuka a výcvik jsou smě-

řovány k získání řidičského 

oprávnění skupiny T (trak-

tor) a skupiny B del, popří-

padě obrazová schémata. 

K výuce praktické části 

údržby vozidel máme vy-

tvořené zázemí na hale 

praktické výuky autoškoly. 

Pro výcvikové jízdy má 

autoškola k dispozici trakto-

ry Z-7711, Z-7211 a Z-

5211, dva přívěsy za traktor 

o nosnosti 5t, osobní automobily Škoda Fabia a Škoda Rapid. Výuka a výcvik jsou 

směřovány k získání řidičského oprávnění skupiny T (traktor) a skupiny B (osobní au-

tomobil) formou závěrečné zkoušky před zkušebním komisařem. Základní výuku 

a výcvik mají žáci zdarma, hradí pouze příslušnému odboru dopravy náklady na prove-

dení závěrečné zkoušky. 

Pro zájemce z řad žáků SZeŠ, umožňuje škola za úhradu absolvovat výuku a výcvik pro 

skupinu T. Nabídka možnosti absolvovat za úhradu výuku a výcvik pro získání řidič-

ského oprávnění skupiny T, B, platí i pro veřejnost. Tyto služby zajišťujeme v rámci 

hospodářské činnosti autoškoly.  

Výuku jízd v autoškole zabezpečují učitelé: pan Zdeněk Paďour, Ing. Jan Račanský. 

a pan Jaromír Kubeš ml. Výuku předmětu Motorová vozidla vyučuje pan Zdeněk Pa-

ďour.  

Autoškola při SZeŠ Lanškroun počítá i v následujících letech s výukou předmětu Moto-

rová 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, zři-

zovateli 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 výroč-

ní 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 nezleti-

lých 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 
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Činnost SRPŠD 

SRPŠD pomáhá škole při plnění jejího poslání, koordinuje a sjednocuje výchovné pů-

sobení 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 2.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, příspěvky na odborné exkurze, květinové dary studentům 4. ročníků při příle-

žitosti maturitního plesu a slavnostního předávání maturitních vysvědčení na lanškroun-

ském zámku. 

Ing. Věra Zemanová 

ICT 2014/2015 

Ve školním roce 2014/2015 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 vy-

bavení. 

V průběhu tohoto školního roku také dobíhal 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 tis-

kárnou pro realizaci kroužku ICT, ale i ostatních kroužků – fotografického, … 

Situace ve stavu počítačů, kterými jsou vybaveny jednotlivé kabinety se v tomto škol-

ním roce opět mírně zlepšila – počítače jsou vesměs výrazně starší pěti let a vyžadují 

obměnu, která se v nedávných letech vzhledem k finančním možnostem školy téměř 

zastavila. Obměna byla v tomto školním roce řešena v dalších třech kabinetech zakou-

pením nového PC. Situaci obecně zlepšuje vybavenost učitelů notebooky – ať už vlast-

ními nebo pořízenými z realizovaných projektů. Také se podařilo využít místnost po 

telefonní ústředně a vybavit ji rackovou skříní, a zřídit tak místo pro umístění serverů 

a datového úložiště ve škole.  

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

portálů, které poskytují v rámci udržitelnosti vzdělávací materiály pro oba projekty ESF 

– tedy jeden pro studenty školy a druhý pro oblast vzdělávání veřejnosti (dospělých)  

v oboru zemědělství. Získali jsme tím dobrý nástroj, který může být dále rozvíjen 

a používán i v dalších předmětech výuky. 

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

o studijních výsledcích a absenci včetně rozhraní pro komunikaci mezi školou, rodiči 

a studenty. Během jednoho pololetí vykazuje tato aplikace zhruba dvacet tisíc přístupů 

oprávněných uživatelů (žáci, rodiče, učitelé).   

Mgr. Emil Fogl 
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Školní vzdělávací program 

 

 Název školního vzdělávacího programu: Agropodnikání 
 Kód a název oboru vzdělání: 41-41-M/01 Agropodnikání 

 Stupeň poskytovaného vzdělávání: střední s maturitní zkouškou 

 Délka a forma studia: 4 roky, denní studium 

  2 roky, zkrácené studium 

  5 let, dálkové studium 

 Způsob ukončení a certifikace: maturitní zkouška, vysvědčení o maturitní zkoušce 

 Platnost vzdělávacího programu: pro žáky s nástupem od 1. 9. 2011 

Předmět Počet týdenních vyučovacích hodin 

v ročníku 

Celkem 

hodin 

  1. 2. 3. 4.  

A.Povinné vyučovací předměty      

a)základní 31/29 33/30 23/23 26/24 113/106 

Český jazyk a literatura 3 2 3 4 12 

Cizí jazyk 3 3 3 3 12 

Občanská nauka   1 1 1 3 

Dějepis 2       2 

Zeměpis 2    2 

Matematika 3 3 2   8 

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 4/2 3/2     7/4 

Pěstování rostlin   3/2 3 5/4 11/9 

Chov zvířat  3/2 3 5/4 11/9 

Ekonomika a podnikání     4 4 8 

Motorová vozidla    2 2   4 

Praxe 2 2     4 

Rozvoj venkova a agroturistika      2 2 

b) volitelné) 0/4 0/4 9/10 7/9 16/27 

Maturitní seminář (SIT, SEM, ZSV, SEMANJ, SEMNEJ)    2 2 4***) 

Účetnictví   2   2 

Kynologie/Myslivost   2/0  2**)/0 

Chov koní   0/3 0/2 0/5 

Jezdectví 0/3 0/3 0/3 0/3 0/12 

Teorie jízdy 0/1 0/1   0/2 

Veterinářství    2 2/2 

Ochrana rostlin/Psychologie    2/0 2**)/0 

Obnovitelné zdroje energie   1/0  1/0 

Řízení speciálních strojů/Laboratorní kontrola    1/0 1*)/0 

Stroje a zařízení   2/0  2/0 

Celkem 31/33 33/34 33 33 129/133 

B. Nepovinné vyučovací předměty 4)      

Nepovinný cizí jazyk 2 2 2 2 8 

Myslivost   2  2 

Kynologie   2  2 

Seminář z chemie    2 2 
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Seminář z biologie    2 2 

Psychologie    0/2 0/2 

 

*) žák si volí 1 hodinu za týden 

**) žák si volí 2 hodiny za týden 

***) žák si volí 3 hodiny za týden 

…/… Provoz (integrované zemědělství)/koně (chov koní a jezdectví) 

POZNÁMKY K UČEBNÍMU PLÁNU 

Denní studium 

14. U vybraných předmětů a zařazených cvičení se třída dělí na skupiny. O dělení třídy a počtu hodin cvičení rozhoduje ředitel 

školy dle možnosti a potřeb školy a platných předpisů. 

15. Speciální téma Ochrana člověka za mimořádných situací bude zařazeno jako jednodenní celoškolní akce v průběhu školní-

ho roku. 

16. Část odborné praxe budou žáci konat v období školních prázdnin, celkem za studium 3  týdny. Školní vyučování ve dru-

hém pololetí bude končit před termínem stanoveným platným předpisem o organizaci školního roku ve středních školách, 

který se posune o počet vyučovacích dnů odpovídajících délce prázdninové praxe. Praxi je možné realizovat i zahraničí. 

V každém ročníku žáci vykonávají jeden týden individuální praxe, která probíhá současné s výukou a nezapočítává se do 

celkového počtu vyučovacích týdnů. 

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

termínu a náplni ve smyslu platných předpisů rozhodne ředitel školy. 

PŘEHLED VYUŽITÍ TÝDNŮ V OBDOBÍ ZÁŘÍ – ČERVEN ŠKOLNÍHO ROKU 

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

Vyučování dle rozpisu učiva 34 32 32 30 

Bloková 1 1 3 2 

Provozní praxe (včetně prázdninové) 2 2 2  

Maturitní zkouška    2 

Rezerva     

Sportovně výcvikový kurz 1 1   

Ekologický kurz  1   

Odborný kurz   1  

Časová rezerva (exkurze, opakování, 

výchovně vzdělávací akce, apod.) 
2 3 2 3 

Celkem týdnů 
40 40 40 37 
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Školní vzdělávací program 

 

 Název školního vzdělávacího programu: Veterinářství 

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

 Stupeň poskytovaného vzdělávání: střední s maturitní zkouškou 

 Délka a forma studia: 4 roky, denní studium 

 Způsob ukončení a certifikace: maturitní zkouška, vysvědčení o maturitní zkoušce 

 Platnost vzdělávacího programu: pro žáky s nástupem od 1. 9. 2011 

Předmět Počet týdenních vyučovacích hodin 

v ročníku 

Celkem 

hodin 

  1. 2. 3. 4.  

A.Povinné vyučovací předměty      

a)základní 29 31 29 27 116 

Český jazyk 3 2 3 4 12 

Cizí jazyk 1) 3 3 3 3 12 

Občanská nauka   1 1 1 3 

Dějepis 2       2 

Matematika 3 3 2   8 

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 1 2 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 

Farmakologie       1 1 

Patologie   1     1 

Hygiena a technologie potravin   2 1 1 4 

Chirurgie a ortopedie     3   3 

Nemoci zvířat     3 3 6 

Praxe 1 3 2 2 8 

b) volitelné 2) 3/4 2/3 5/5 6/4 16/16 

Maturitní seminář (SIT, SEM, ZSV, SEMANJ, 

SEMNEJ)3) 

   2 2 4 

Canisterapie/Úvod do hiporehabilitace/ Včelař-

ství 

  1/0   1/0 

Chov a choroby drobných zvířat  2/0 2/0  4/0 

Chov exotických zvířat/Seminář 

z chemie/Seminář z biologie 

   2/0 2/0 

Chov koní/Účetnictví/Seminář 

z chemie/Seminář z biologie 

   0/2 0/2 

Jezdectví 0/3 0/3 0/3  0/9 

Kynologie a kosmetika zvířat/Mechanizace v 

zemědělství 

3/0    3/0 

Myslivost/Psychologie/Účetnictví/Základy 

latiny 

   2/0 2/0 

Teorie jízdy 0/1    0/1 

Celkem 32/33 33/34 4 33/31 132/132 

B. Nepovinné vyučovací předměty 4)      

Nepovinný cizí jazyk 5) 2 2 2 2 8 

Myslivost    0/2 0/2 
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Kynologie a kosmetika zvířat 0/3    0/3 

Základy latiny    0/2 0/2 

Psychologie    0/2 0/2 

Jezdectví    0/3 0/3 

Seminář z biologie    2/2 2/2 

Seminář z chemie    0/2 0/2 
 

../.. Veterinářství/Veterinářství aplikované na chov koní 
1) žák si volí dle svého dosavadního studia mezi anglickým a německým jazykem 
2) žák volí z nabídky volitelných předmětů tak, aby týdenní počet vyučovacích hodin nepřesáhl stanovený 

počet hodin uvedený v příslušném řádku 
3) po ukončení 3. ročníku si žáci volí přípravu k maturitní zkoušce formou semináře z předpokládané oblas-

ti, ze které chtějí maturovat 
4) zařazení, struktura, obsah i rozsah nepovinných předmětů je plně v kompetenci ředitele školy, podle zá-

jmů žáků a možnosti školy 
5) žák si volí nepovinný cizí jazyk tak, aby byl odlišný od prvního jazyka (německý jazyk, ruský jazyk, an-

glický jazyk 

POZNÁMKY K UČEBNÍMU PLÁNU 

Denní studium 

1. 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. 

2. Speciální téma Ochrana člověka za mimořádných situací bude zařazeno jako jednodenní celoškolní akce v průběhu školní-

ho roku. 

3. Část odborné praxe budou žáci konat v období školních prázdnin, celkem za studium 3  týdny. Školní vyučování ve dru-

hém pololetí bude končit před termínem stanoveným platným předpisem o organizaci školního roku ve středních školách, 

který se posune o počet vyučovacích dnů odpovídajících délce prázdninové praxe. Praxi je možné realizovat i zahraničí. 

V každém ročníku žáci vykonávají jeden týden individuální praxe, která probíhá současné s výukou a nezapočítává se do 

celkového počtu vyučovacích týdnů. 

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

termínu a náplni ve smyslu platných předpisů rozhodne ředitel školy. 
 

PŘEHLED VYUŽITÍ TÝDNŮ V OBDOBÍ ZÁŘÍ – ČERVEN ŠKOLNÍHO ROKU 

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

Vyučování dle rozpisu učiva 33 33 32 30 

Bloková praxe 2  1  

Provozní praxe (včetně prázdninové a individuální) 1  1  1   

Maturitní zkouška    2 

Rezerva     

Sportovně výcvikový kurz 1 1   

Odborný kurz   1  

Časová rezerva (exkurze, opakování, výchovně 

vzdělávací akce, apod.) 
3 5 5 5 

Celkem týdnů 40 40 40 37 
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1. řada zleva 

Ing. Petra Zíková, Ing. Hana Stehlíková, Ing. Darie Kotyzová, Ing. Vlastimil Šimko, 

Ing. David Hruška, Mgr. Martina Tomková, MVDr. Iva Podhorná, Ing. Irena Ehlová 

 

2. řada zleva 

Věra Kovaříková, Mgr. Daniela Pravdová, Mgr. Radmila Janoušková, Mgr. Lenka 

Tejklová, Bc. Michaela Špičáková, MVDr. Hana Honsová, Mgr. Martina Dolečková, 

Mgr. Lenka Chrobáková, MVDr. Dominika Švehlová, MVDr. Petra Cinerová 

 

3. řada zleva 

PaedDr. Ladislav Krsek, Ing. Josef Coufal, Ing. Věra Zemanová, Mgr. Emil Fogl, Mgr. 

Tereza Krištofová, Bc. Bohdan Melnyk, Mgr. Pavel Studený, Mgr. František 

Teichmann, Ing. Rudolf Rabas 

 

 



SZeŠ Lanškroun  str. 19 
 

 

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, občanská nauka, psychologie 

Mgr. Emil Fogl matematika, informační technologie 

Mgr. Lenka Chrobáková tělesná výchova 

Mgr. Radmila Janoušková anglický jazyk 

Bc. Renata Kalousová jezdectví  

Ing. Darie Kotyzová chov koní, chov hospodářských zvířat, praxe,  

 veterinářství, teorie jízdy 

Mgr. Tereza Krištofová chemie, tělesná výchova 

Věra Kovaříková anglický jazyk, ruský jazyk 

MVDr. Iva Podhorná mikrobiologie, praxe 

Mgr. Pravdová Daniela zástupkyně ředitele, matematika 

Ing. Rudolf Rabas praxe, chov zvířat, výchovný poradce 

Ing. Jan Račanský mechanizace, fyzika, stroje a zařízení  

 (do 20. 11. 2014) 

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 

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 

PaedDr. Ladislav Krsek chemie 

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) 
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Provozní pracovníci 

Jitka Faltejsková školnice 

Eva Hrdinová uklízečka 

Ivan Maco údržbář  

Šárka Obešlová uklízečka DM 

Blažena Punčochářová uklízečka DM 

Lada Macháčková uklízečka 

Renata Malá vrátná  

Regína Riessová uklízečka (do 5. 11. 2014) 

Jaroslav Freisleben uklízeč 

Hana Marková vrátná 

Eva Divíšková uklízečka 

Domov mládeže 

Bohdan Melnyk vedoucí vychovatel 

Kateřina Šimková vychovatelka 

Ivana Pekařová vychovatelka 

Miluše Vaníčková vychovatelka 

Lidmila Kubátová vychovatelka 

Blanka Maixnerová vychovatelka 

Ludmila Bednářová mateřská dovolená 

Technicko hospodářští pracovníci 

Karel Tribula ekonom  

Eva Felcmanová účetní  

Jana Šenkýřová administrativní pracovnice 

Pracovníci školní jídelny 

Dana Mačátová vedoucí školní jídelny 

Lubomír Horský vedoucí kuchař 

Melánie Michálková kuchařka (do 30. 9. 2014) 

Jitka Šilarová pomocná síla v kuchyni 

Marta Muníková, DiS kuchařka (od 1. 10. 2014) 

Instruktoři, ošetřovatelé 

Anna Michejdová ošetřovatelka koní 

Michal Votava ošetřovatel koní 

Školní statek 

Radek Klíž vedoucí 

Ivana Šrůtková účetní 

Milan Dušek traktorista 

Jan Beneš traktorista 

Luboš Kovář ošetřovatel hospodářských zvířat 

Miroslava Mrázková ošetřovatelka (do 30. 4. 2015) 

Stanislava Klížová ošetřovatelka (do 30. 4. 2015) 

Martin Ďuriš ošetřovatel hospod. zvířat (od 1. 5. 2015) 

Kateřina Štěpánková ošetřovatelka hospod. zvířat (od 1. 5. 2015) 

Alexandra Duspivová ošetřovatelka hospod. zvířat (od 1. 5. 2015)
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Zaměstnanci školy podle věku 

 

věk  muži  ženy  celkem  %  

do 20 let   1  1,56 

21 - 30 let  0 3 3 4,69 

31 - 40 let  6 7 13 20,31 

41 - 50 let  4 12 16 25,00 

51 - 60 let  9 15 24 37,50 

61 a více let  2 5 7 10,94 

celkem  21 43 64 100,00  

%  32,81 67,19 100,00  x  
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Výsledky přijímacího řízení 

Ve školním roce 2014/2015 se přihlásilo k přijímacím školám do 1. ročníku 135 ucha-

zečů denního studia. Přijímací zkoušky proběhly ve dvou kolech. Žáci vykonávali při-

jímací zkoušky zahrnující dílčí zkoušky z matematiky a českého jazyka. Celkem bylo 

přijato 119 žáků.  Počet odevzdaných zápisových lístků byl 71 po dvou kolech. 

Obor Přihlášeno Přijato 

Agropodnikání 44 44 

Veterinářství 91 75 

Celkem 135 119 

  

Ing. David Hruška, ředitel školy 

 

Analýza výchovně vzdělávací činnosti 2014/2015 

V minulém školním roce se na SZeŠ vyučovalo v 11 třídách denního a 1 třídě dálkové-

ho studia. Celkem na naší škole studovalo 268 žáků, z toho 18 dálkového studia. Větší 

část žáků bydlela na domově mládeže (154 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 zajišťo-

valo 34 fyzických (26,8 přepočtených) stálých a 7 (1,5 přepočteného) externí učitelé. 

Do prvního ročníku denního studia se letos přihlásilo ve dvou termínech více jak 130 

žáků; přijato 119 žáků, do tří tříd nastoupilo 76 studentů.  

Úspěšná byla také zahraniční spolupráce a zapojení školy do evropských projektů. Od-

borní učitelé spolupracovali s pracovníky školního statku na řešení provozních úkolů. 

Podmínky pro výuku, zejména v chovu skotu a koní, se opět zlepšily. Zdařilou akcí 

v loňském roce byl opět jezdecký závod O hliněný pohár, který se uskutečnil společně 

se Dnem zemědělské školy.  

V uplynulém školním roce byla naše škola aktivní i v kulturní, sportovní a společenské 

oblasti. Velmi pozitivně můžeme hodnotit účast i úspěchy našich studentů 

ve středoškolských soutěžích (zemědělské odborné soutěži na Slovensku, jazykové, 

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

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

svých pracovních povinností účastnili těchto, nejen časově náročných, aktivit.  

Ing. David Hruška, ředitel školy 

 

 

Dlouhodobě patříme 

mezi školy s nejnižší 

nezaměstnaností 

absolventů. 
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Výsledky klasifikace 2014/2015 

 

1. pololetí 

Třída 
Počet 

žáků 

Hodnocení Chování Průměrný 

prospěch 
Vyzname-

nání 
Prospěl Neprospěl Neklasifikován Sníž.známka 

1.A 31 1 23 6 1 0 2,562 

1.B 28 0 23 4 1 0 2,712 

1.C 27 1 18 6 2 2 2,891 

1.ročník 86 2 64 16 4 2 2,719 

2.A 16 1 10 4 1 0 2,446 

2.B 22 1 16 5 0 0 2,381 

2.C 25 1 19 5 0 0 2,549 

2.ročník 63 3 45 14 1 0 2,464 

3.A obor AŠ 19 0 16 3 0 0 2,526 

3.A obor VŠ 9 0 9 0 0 0 2,542 

3.B 25 0 14 11 0 0 2,914 

3.ročník 53 0 39 14 0 0 2,722 

4.A 22 1 12 9 0 2 2,548 

4.DS 18 1 8 8 1 0 3,209 

4.V 25 2 22 1 0 0 2,163 

4.ročník 65 4 42 18 1 2 2,489 

Celkem 277 9 190 62 6 4 2,608 

 

2. pololetí 

Třída 
Počet 

žáků 

Hodnocení Chování Průměrný 

prospěch Vyznamenání Prospěl Neprospěl Neklasifikován Sníž.známka 

1.A 34 2 29 3 - 2 2,604 

1.B 26 0 25 1 - - 2,741 

1.C 25 0 23 2 - 2 2,757 

1.ročník 85 2 77 6 0 4 2,694 

2.A 16 0 15 1 - - 2,532 

2.B 22 5 17 0 - - 2,378 

2.C 25 1 21 3  1 2,527 

2.ročník 63 6 53 4 0 1 2,475 

3.A 28 0 26 2 - 2 2,534 

3.B 25 0 21 4 - - 3,017 

3.ročník 53 0 47 6 0 2 2,775 

4.A 22 0 18 4 - 1 2,606 

4.DS 18 1 12 5 - - 3,019 

4.V 25 1 24 0 - 1 2,238 

4.ročník 65 2 54 9 0 2 2,509 

Celkem 266 10 231 25 0 9 2,618 
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Přehled prospěchu třídy 4. A maturitní zkouška JARO 2015 

 zpracováno dne:  16.7. 2015 

Třídní učitel: Ing. Irena Ehlová Počet žáků 

celkem 

22 K maturitě 15 

celkem 

 z toho dívek 17 z toho dívek 11 

 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 3 3 2 2 - 12 2,917 

Český jazyk a litera-

tura 

povinná 2 8 4 - 1 - 15 2,333 

Matematika povinná  - - - 1 - - 1 4,000 

Německý jazyk povinná - - 1 1 - - 2 3,500 

profilová část 

Předmět Počty známek Počet klasif. 

žáků 

Průměr 

 1 2 3 4 5 N   

Ekonomika ú. z. povinná 1 2 4 7 1 - 15 3,333 

Chov zvířat a pěstování rostlin ú. z. povinná 1 - 4 - - - 5 2,600 

Praktická zkouška z odborných před-

mětů p. z. 

povinná 3 7 5 - - - 15 2,133 

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

povinná 4 3 2 1 - - 10 2,000 

 

ú. z. …ústní zkouška 

p. z. …praktická zkouška 

 

Celkový průměrný prospěch 2,613 S  2,700 P  2,556  

Stupeň hodnocení prospěchu prospěl s vyznamenáním 1    

 prospěl 10    

 neprospěl 4    

 nehodnocen 0    

 

 

Poznámka: 

V tabulkách nejsou zahrnuty výsledky podzimních opravných maturitních zkoušek. 
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Přehled prospěchu třídy 4. V maturitní zkouška JARO 2015 

 zpracováno dne:  16.7. 2015 

Třídní učitel: Mgr. Lenka Tejklová Počet žáků 

celkem 

25 K maturitě 

celkem 23 

 z toho dívek 25 z toho dívek  23 

 chlapců 0 chlapců  0 

společná část – státní maturita 

Předmět Počty známek Počet 

klasif. 

žáků 

Průměr 

 1 2 3 4 5 N   

Anglický jazyk povinná - 3 6 2 4 - 15 3,467 

Český jazyk a litera-

tura 

povinná  2 14 5 2 - - 23 2,304 

Matematika povinná - - 2 3 3 - 8 4,125 

profilová část 

Předmět Počty známek Počet klasif. 

žáků 

Průměr 

 1 2 3 4 5 N   

Praktická zkouška z odborných 

předmětů ú. z. 

povinná 8 7 5 3 - - 23 2,130 

Veterinární předměty ú. z. povinná 7 7 6 2 1 - 23 2,261 

Zemědělské předměty ú. z. povinná 13 4 4 2 - - 23 1,783 

 

ú. z. …ústní zkouška 

p. z. …praktická zkouška 

 

Celkový průměrný prospěch 2,435 S  3,000 P  2,058  

Stupeň hodnocení prospěchu prospěl s vyznamenáním 0    

 prospěl 16    

 neprospěl 7    

 nehodnocen 0    

 

 

 

Poznámka: 

V tabulkách nejsou zahrnuty výsledky podzimních opravných maturitních zkoušek. 
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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 spo-

lečnost 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 ob-

čanská 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 Mini-

mální 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 kompliko-

vaná 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 vý-

chovné působení na studenty, ale rodinné zázemí, hlavně u problémových studentů, to 

nahradit nemůže. Nároky studia na střední škole, špatné rodinné zázemí popřípadě od-

loučení 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 zamě-

řením a studenti se v rámci výuky praxe, či jezdectví dostávají do kontaktu s hospodář-

skými zvířaty, je nutné přísně kontrolovat, aby se studenti výuky neúčastnili pod vlivem 

návykových látek. Obdobné je to také v souvislosti s autoškolou. V případě podezření 

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

uvedeny jejich povinnosti a postihy za jejich porušení. Hlavní důraz ale klademe na 

prevenci. V letošním roce proběhlo několik přednášek o intimní hygieně, pohlavně 

přenosných chorobách, rizicích spojených s užíváním a distribucí návykových látek. 

Velký ohlas jsme zaznamenali po zhlédnutí divadelního představení Memento v podání 

herců z Poličky. V rámci hodin občanské nauky zhlédli studenti řadu zajímavých video-

pořadů 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 

Sociálně-patologické 

jevy jsou velkým 

problémem moder-

ních a vyspělých 

společností. 
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která pravidelně 
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studentům. 
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pracovala systematicky a v několika případech dokonce zprostředkovala i specializova-

nou psychologickou péči. 

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

s navázáním vzájemných vztahů ještě před jejich vstupem na školu vyústila v pořádání 

prázdninového tzv. nultého kurzu, při kterém jsou budoucí studenti ubytováni na Do-

mově 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 jezdec-

ký a sportovní klub, také kynologický kroužek, biologický, chemický, sportovní, horo-

lezecký, 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 zeměděl-

ské a veterinární Lanškroun je stabilizovaná a nevybočuje z řady jiných škol podobného 

zaměření. 

Mgr. Martina Dolečková 
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název místo konání 

1 PODHORNÁ IVA duben 2015 1 den školení senzorických posuzovatelů Praha 

2 PODHORNÁ IVA květen 2015 1 den školení přepravců zvířat Praha 

3 PODHORNÁ IVA březen 2015 2 dny školení sýrařů, výroba měkkých sýrů Pardubice 

4 KOTYZOVÁ DARIE 11/2014 – 12/2014 10 dní školení pro stavitele parkuru ČJF Suchá u Litomyšle 

5 DOLEČKOVÁ MARTINA leden 2015 15,5 hod. 
e-learning – školení pro hodnotitele 
ústní zkoušky z CJL e-learning 

6 STUDENÝ PAVEL leden 2015 15,5 hod. 

e-learning – školení pro hodnotitele 

ústní zkoušky z CJL e-learning 

7 ŠVEHLOVÁ DOMINIKA 09/2014 – 06/2015 
120 
hodin studium pedagogiky NIDV Pardubice Pardubice 

8 JANOUŠKOVÁ RADMILA 09/2014 – 06/2015 

120 

hodin studium pedagogiky NIDV Pardubice Pardubice 

9 CINEROVÁ PETRA 09/2014 – 06/2015 
120 
hodin studium pedagogiky NIDV Pardubice Pardubice 

10 TOMKOVÁ MARTINA 3. – 14. 11. 2014 12,5 hod hodnotitel ANJ/ ústní část e-learning 

11 TOMKOVÁ MARTINA 26. 1. – 6. 2. 2015 12,5 hod hodnotitel PUP/ ústní část e-learning 

12 TOMKOVÁ MARTINA 14. 1. 2015 6 hod 

hodnotitel ANJ/ ústní část – prezenční 

seminář Brno 

13 FOGL EMIL duben 2015 3 dny konference Počítač ve škole 
Nové Město na Mora-
vě 

14 FOGL EMIL srpen 2015 10 dní Letní škola pro učitele IT Lipnice 

15 PRAVDOVÁ DANIELA listopad 2014 1 den 

Vybrané problémy z aplikace práv-
ních předpisů v obl. řízení školství 

v roce 2014 Olomouc 

16 TOMKOVÁ MARTINA 26. 7. – 7. 8. 2015 53 hodin vzdělávání učitelů angličtiny 
Cardiff  
Velká Británie 
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Domov mládeže 2014/2015 

Oficiálně jsme zahájili provoz v neděli 31. 8. 2014 příjezdem a ubytováním žáků na 

Domově mládeže SZeŠ Lanškroun. První den bývá vždy hektický a někdy se nevyhne-

me nečekaným situacím, které s sebou úvod školního roku přináší.  

Kapacita ubytování činí 200 lůžek. Ubytování potvrdilo a na DM nastoupilo 147 žáků. 

V průběhu roku však dochází k tomu, že část ubytovaných opouští DM. Důvodů může 

být několik. Ukončení studia, přestup na jinou školu. Žáci jsou předem rozděleni a uby-

továni podle ročníků, dle společných zájmů.  Mohou si předem říci, s kým by chtěli být 

na pokoji. Ve stejné výchovné skupině setrvávají po dobu tří let. Dochází mezi nimi ke 

stabilizaci vztahů, lépe pak spolu vycházejí.  

Na domově mládeže pracuje a provoz zajišťuje 6 pedagogických pracovníků (vychova-

telů) a 5 provozních zaměstnanců (2 paní vrátné, 2 paní uklízečky a pan údržbář, který 

je společný pro školu i DM). Před začátkem školního roku jsou žáci rozděleni do jed-

notlivých výchovných skupin. Ubytování je v třílůžkových pokojích hotelového typu 

(sociální zařízení je součástí pokoje). Na každém podlaží mají k dispozici vybavenou 

klubovnu a kuchyňku, kterou mohou žáci během celého dne využívat. Na domově mlá-

deže fungují dvě učebny výpočetní techniky s pevným připojením k internetu, kde se 

žáci připrav0ují na výuku. Mimo tyto učebny se mohou žáci s vlastním zařízením připo-

jit přes wifi. Toto připojení funguje po celém domově. V loňském roce jsme nainstalo-

vali nové zařízení pro přenos dat, čímž se zkvalitnilo připojení žáků a jejich přístup 

k internetu, neboť nárok na objem dat stále roste. 

Pro smysluplné využití volného času našich žáků slouží pravidelná zájmová činnost 

organizovaná vychovateli a také nabídková činnost různého zaměření. Zde je dobré 

zmínit u děvčat oblíbený lukostřelecký kroužek, kde žáci zdokonalují motorickou zruč-

nost, trpělivost. Další kroužek s pravidelnou činností je kroužek vaření, který probíhá ve 

třech různých výchovných skupinách. Vznikl nám také studentský klub, jehož žáci 

vedou např. studentské bistro. Dále musím zmínit kroužek výtvarný, keramický, teniso-

vý, ICT a kroužek digitální fotografie. Další část nabídkové zájmové činnosti se týká 

sportovních aktivit. Byly to návštěvy Lanového centra v České Třebové, výlety do kry-

tého plaveckého bazénu, pěší turistika, v zimních měsících bruslení, děvčata navštěvo-

vala aerobik, poslední dobou je stále více v oblibě běhání všeho druhu. 

Výchovná činnost na domově mládeže by se dala charakterizovat ve dvou rovinách. 

Tou první je práce se žáky ve věku 15-16 let. Zde jsme se snažili vytvořit ubytovaným 

adekvátní rodinné prostředí, adaptovat je na život v novém zařízení, což vždy z počátku 

také nebývá úplně jednoduché. Spolupracovat a vytvářet příjemné klima. Naučit žáky 

organizovat si svůj volný čas a vytvořit podmínky pro kvalitní přípravu na vyučování na 

střední škole. Druhou skupinou jsou žáci ve věku 17,18 let a případně starší. Soužití 

mladých lidí není vždy jednoduché, a tak je důležité ctít určitá předem daná společenská 

pravidla, což se v běžném životě nakonec také může hodit. 

Pro zabezpečení chodu domova mládeže slouží především Vnitřní řád, ale také dodržo-

vání bezpečnostních předpisů, hygienických norem a hlavně tolerance a solidarita mezi 

ubytovanými žáky, což je také jedna z hlavních náplní naší pedagogické činnosti, aby se 

žáci naučili spolupráci a toleranci k druhým. 

Domov mládeže však úplně nezahálí ani v době letních prázdnin. Zrekonstruovali jsme 

opět některé další pokoje, na čemž se podíleli i sami žáci svou invencí a tvořivostí. 

V letních měsících byl domov mládeže využíván i ke komerčnímu ubytování. Zde je 

možné zmínit například ubytování účastníků cyklistických závodů Regionem Orlicka 

apod. 

V neposlední řadě bych chtěl ještě zmínit, že se nám podařilo připravit a nyní realizu-

jeme grantový program z EU, díky kterému je rozšířena nabídka volnočasových aktivit 

na DM, ale i ve škole.  

Bc. Bohdan Melnyk, vedoucí vychovatel DM 
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Školní knihovna 

Knihovnické ohlédnutí 

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

rozsáhlá reorganizace školní knihovny. Byly vyřazeny poničené či málo půjčované 

knihy, ale hlavně se celá knihovna přestěhovala do opravených prostor vedle kabinetu 

českého jazyka. Rozšířením výpůjční doby na čtyři velké přestávky týdně a bezplatnou 

výpůjčkou (hradí se jedině ztracené či poničené knihy) vznikly tak ideální podmínky 

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

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

školních letech výrazně přibylo zájemců 

z řad prvních a druhých ročníků. Stu-

denti si zde najdou cestu ke klasickým 

dílům světové i české literatury, mezi 

necelými dvěma tisícovkami svazků 

však zájemci naleznou také oddechovou 

literaturu, několik odborných knih 

zejména z oblasti humanitních věd, 

přírodovědy a jezdeckého sportu, 

k výbavě knihovny patří také poezie. 

Díky finančním příspěvkům z fondu 

SRPDŠ a díky peněžnímu daru pana 

starosty Ing. M. Košťála se nám 

v minulých letech podařilo nakoupit 

několik zajímavých novinek. 

Velké poděkování však patří zejména 

paní Mgr. R. Janouškové, která pro 

knihovnu zajistila významný finanční obnos z tzv. evropských peněz. Z této částky jsme 

během celého roku 2014 financovali nákup většího množství knižních novinek, klasic-

kých děl, kterými si studenti mohou doplnit své znalosti. Mezi nové knihy však patří 

také díla současných českých i zahraničních autorů. Při jejich výběru jsme se snažili 

zohlednit nové literární trendy, společenskou závažnost s důrazem na problematiku 

dospívání, ale také zájmy studentů. Roli jistě hrají i zvýšené požadavky k nové státní 

maturitě. 

Výpůjční fond rozšiřujeme také díky sporadickým darům rodičů a učitelů. Literatura se 

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

nadčasově. Existuje spousta krásných knižních novinek, kvůli nimž stojí za to podstu-

povat nekonečný boj o peníze. Zájem o klasickou knihu a vzdělání se v naší době pod-

porovat 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. Záro-

veň 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 Lan-

škroun chov zvířat, pěstování rostlin, obchodování se zemědělskými komoditami, po-

skytování biotechnických služeb v zemědělství a produkce plemenných zvířat), vykoná-

vání demonstrační, propagační a poradenské činnosti pro odbornou veřejnost a ověřo-

vání vědecké a výzkumné činnosti v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména 

zákonem č. 561/2004 Sb., §120 o školských zařízeních ve znění pozdějších předpisů. 

Statutárním orgánem organizace je ředitel školského zařízení (školy) jmenovaný do 

funkce Radou Pardubického kraje. 

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 zaměstnan-

ců 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 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.  

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

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

v podobě zisku. 

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

Lanškroun. 

3. Zemědělská výroba se snížila a stavy zvířat se stabilizovaly na 180 VDJ. 

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

5. Školní statek je příjemcem dotací na zemědělskou činnost (mimo některých ná-

rodních dotací). 

6. Byly realizovány investice do vzdělávání, spojené s praktickou výukou odbor-

ných předmětů, ve výši více než 32 000 000 Kč. 

Negativa a rizika současného stavu 

1. Ostatní nemovitý majetek (stavby, technologie) je zastaralý, opotřebovaný 

a bude perspektivně vyžadovat další investice a velké opravy a údržby (mini-

málně ještě dalších 30 mil. Kč).  

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

počáteční vstupy a investice, které je nutné, ale za současné situace velmi ob-

tížné, vytvořit.  

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

vlastníků. 

Ing. David Hruška, ředitel školy 

Psí útulek 

Před sedmi lety SZeŠ Lanškroun vybudovala objekt, který poskytuje služby pro zatou-

lané a opuštěné pejsky. Provozovatelem útulku je Caniscentrum s.r.o., která poskytuje 

dlouho postrádané služby v našem městě, jako je psí hotel a azyl opuštěným mazlíčkům.  

Za více než 7 let provozu centra pomohli naši studenti pod vedením pracovníků útulku 

tj. vedoucí Renatou Kristkovou a jejím týmem Ivou Vávrovou a Jaroslavem Vondrou 

desítkám opuštěných psů. Studenti také pomáhají při léčbě a s celkovou hygienou psích 

svěřenců, učí se přístupu ke zvířatům, zásadám správné výživy, první pomoci při zraně-

ních a zodpovědnosti za svěřené pejsky, která mnohdy chybí i některým dospělým li-

dem. Tím dávají pozitivní příklad ostatním i svým vrstevníkům a naše škola je na ně 

právem hrdá a za to jim všem patří dík. 

Otevírací doba psího útulku pro širokou veřejnost je úterý až pátek od 14:00 do 18:00 

a v sobotu od 9:00 do 11:00 hod. 

Bližší informace vám poskytnou pracovníci Caniscentra, s.r.o. na čísle: 724813222. 

MVDr. Iva Podhorná 

Školní jídelna 

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

ubytovaní se mohou přihlásit na snídaně, svačiny, obědy, večeře a druhé večeře. Ostat-

ním žákům a zaměstnancům školy poskytuje obědy. V rámci hospodářské činnosti stra-

vuje i cizí strávníky. 

Stravování je poskytováno dle platných předpisů pro školní jídelny, týkajících se provo-

zu, 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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při léčbě 

a s celkovou hygie-

nou psích svěřenců, 

učí se přístupu ke 

zvířatům, zásadám 

správné výživy, 

první pomoci při 

zraněních a zodpo-

vědnosti za svěřené 

pejsky, která mnoh-

dy chybí i některým 

dospělým lidem. 

Žáky stravuje celo-

denně; ubytovaní se 

mohou přihlásit na 

snídaně, svačiny, 

obědy, večeře 

a druhé večeře. 



  str. 33 
 

 

Činnost SJK Lanškroun a nově už Jezdecký klub Lanškroun Střední 

zemědělské a veterinární školy 

Každé odpoledne jsou pro studenty školy a lanškrounské děti organizovány zájmové 

činnosti pod vedením zkušených pracovníků a cvičitelů. Podle zájmu se kroužky usku-

tečňují i o volných dnech (soboty, neděle, prázdniny) a výsledky tohoto snažení členové 

zúročí účastí 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 o výdrž a celkovou zdatnost, kterou posilují i při kaž-

dodenní péči o koně ve stáji, při krmení a kydání hnoje. 

V roce 2015 bylo pod odborným dohledem připraveno 8 studentů a 1 dítě ke zkouškám 

základního výcviku jezdce. Zkoušky organizovali a technicky zajistili členové SJK 

Lanškroun. 

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 soutě-

ži 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 jezdců 

z našeho SJK a okolních jezdeckých klubů, aby poměřili své dovednosti a připravenost 

koní. 

Hlavní soutěží je boj o „Hliněný pohár“ a letos to byl už 35. ročník. 

 

 

 

 

 

 

Výsledky našich členů 

Hobby parkur do 60 cm 

Umístěn Jméno jezdce Jméno koně 

1 Studená Markéta Gery 

2 Holubová Vendula Talisman 

3 Víšková Sára Century 3 

4 Sluková Tereza Lucky Illyrius 

5 Marková Kristýna Gina 1 

6 Kupčáková Maja Vinny 

7 Slavíčková Michaela Sprite 

9 Gloserová Klára Shandor 

 

Parkur Z 
Cena společnosti STYLE PLUS s.r.o. Rudolf Jániš  
a společnosti František Kejklíček, soukromý zemědělec  

Umístěn Jméno jezdce Jméno koně 

1  Sluková Tereza Dagonee 

2 Podhorná Pavla Buster 

4 Toušková Kateřina Lukrecie 2 

Zájmová činnost je 

zaměřená na voza-

tajství, sedlové jež-

dění a voltiž. Děti si 

zlepšují svou fyzic-

kou kondici a pozi-

tivní vztah k pohybu 

a zdravému životní-

mu stylu. 
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Parkur ZL 
Cena firmy J.A.C.TRANS s.r.o. Dolní Třešňovec 
Pro jezdce do19 let  

Umístěn Jméno jezdce Jméno koně 

4  Kruntorádová Romana Granada 11 

7 Podhorná Pavla Soreppo 

 
Poslední otevřená soutěž byla ve znamení našich stávajících a bývalých studentů, kteří 

si našli své nové jezdecké stáje. 

Parkur ZL - O hliněný pohár 
Cena hejtmana Pardubického kraje  

Umístěn Jméno jezdce Jméno koně Jezdecký klub 

1 Petrus Jakub Garocky JK Sloupnice 

2 Petrus Jakub Lucienne JK Sloupnice 

3 Bidmon Ondřej Unlord JK Farma pod Lípou 

 
Tradiční klání v Lanškrouně a velkolepá přehlídka dovedností kočích je také akce 

Chlaďas. Je to příležitost pro kočí a jejich koně ukázat veřejnosti své nadání. 

Seznam akcí, které pořádal náš klub ve spolupráci s žáky a zaměstnanci školy, byl pro 

letošní rok rozšířen o školní klání na začátku sezóny, takové prověřování připravenosti 

všech, jak organizátorů tak i  závodníků. 

11. 4. 2015 - Domácí soutěž pro přihlášené zájemce o parkurové skákání 

17. 4. 2015 – ZZVJ – zkoušky základního výcviku jezdce 

2. 5. 2015 – Hobby soutěž (výška překážek 70 – 110cm) 

8. 5. 2015 – Hliněný pohár – oficiální závody (Zm – ZL) 

30. 5. 2015 – Chlaďas – soutěž chladnokrevných koní 

13. 6. 2015 – Hobby soutěž (70 – 110cm) 

17. 6. 2015 – Zkoušky cvičitelů jezdectví 

30. 9. 2015 – Liga středních škol  

Naši žáci a členové jezdeckého klubu se se ctí a velkým nasazením účastnili všech výše 

uvedených akcí a máme ne jen vítěze v jednotlivých soutěžích na domácí půdě, ale 

i nové cvičitele a jezdce, kteří budou dál využívat svůj um a dovednosti ke zdokonalo-

vání ne jen sebe, ale budou připravovat další nové nadějné jezdce. Příkladem je Tereza 

Sluková, která je od letošního léta cvičitelkou, nám připravila mladou jezdkyni Sáru 

Víškovou, která na podzim úspěšně složila ZZVJ a dále bude aktivně zlepšovat závodní 

výsledky našeho klubu spolu se svou cvičitelkou Terezou.  

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

Chrudimi, Pardubicích, Dolní Jelení, Lohenicích, Hamrech u Hlinska, Herálci, Mohel-

nici, Dvorečku a na mnoha dalších místech, kde dávají slyšet o dovednostech mladých 

jezdců a vozatajců ze zemědělky z Lanškrouna. Mezi tyto soutěžící patří Tereza Sluko-

vá, Pavla Podhorná, Romana Kruntorádová, Anna Michejdová, Kateřina Toušková, 

Kateřina Tomášková, Milan Broulík, Eliška Hintnausová, Andrea Peterková a řada 

dalších důležitých pomocníků a pracantů, bez kterých by jezdec nebo kočí nikdy nedo-

sáhl na příčky vítězů. Všem děkujeme za nasazení v roce 2015 a věříme, že reprezen-

tantů zemědělky z Lanškrouna bude stále přibývat. 

Za výkonný výbor JK Lanškroun Střední zemědělské a veterinární školy - MVDr. Iva Podhorná 

 

Máme ne jen vítěze 

v jednotlivých sou-

těžích na domácí 

půdě, ale i nové 

cvičitele a jezdce. 
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Škola musí dát o sobě vědět 

V současné době hrají informace a informovanost velkou roli ve světě, v každé společ-

nosti, ve všech jejích odvětvích a oblastech. Platí to i ve školství. Předpokladem exis-

tence školy je dostatek informací o možnostech a podmínkách studia předaných veřej-

nosti, především potencionálním zájemcům, resp. žákům a žákyním devátých tříd zá-

kladních 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 závo-

dišti v Pardubicích a dále na přehlídce středních škol v České Třebové, Svitavách, 

Rychnově nad Kněžnou, Hradci Králové, Pardubicích, Brně, Kolíně, Trutnově, Nácho-

dě, Šumperku, Žďáru nad Sázavou, Liberci a Ostravě.  

Velmi významná je také spolupráce s místními základními školami v Lanškrouně 

i v blízkém okolí, respektive s výchovnými poradci.  

Tradicí na škole se již staly dny otevřených dveří. Školu si prohlédlo v rámci čtyř pořá-

daných dnů otevřených dveří a individuálních návštěv téměř 150 zájemců z řad základ-

ních 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 jazy-

kové školy a třetina jde přímo do zaměstnání nebo odchází na různě dlouhou dobu za 

pracovními nabídkami do zahraničí (zejména z řad absolventů oboru agropodnikání, ze 

směru chov koní a jezdectví). 

I když žáků na základních školách početně ubývá, věříme, že o studijní nabídku naší 

školy bude i  nadále zájem. 

Ing. Rudolf Rabas 

výchovný poradce 

Den zemědělské školy 

Přečetli jsme: Den školy a závody zaznamenaly rekordní návštěvnost 

Přes 3.000 návštěvníků si letos našlo cestu na Den školy a závody O hliněný pohár. 

Důvodů bylo hned několik: jednak prodloužený víkend, kdy jsme využili pro konání 

akce státní svátek 8. 5. 2015. Jednak (již tradičně) hezké počasí a zřejmě i vydařené 

ročníky z předchozích let. To je ta nejlepší reklama.  

Návštěvníci se již cestou z parkoviště mohli seznámit s naším novým chovatelským 

areálem. Ten jsme vybudovali z prostředků programu OPVKP.  

Ačkoliv nebylo vše ještě podle našich představ, podařilo se nám výběhy zaplnit ovcemi, 

kozami, drůbeží… Až to téměř připomíná mini safari. Už nyní se těšíme, že do příštího 

roku bude již vyrostlé a zazeleněné i přilehlé arboretum s rybníčkem. To samozřejmě 

zpřístupníme i veřejnosti.

Velmi významná je 

spolupráce 

s místními základ-

ními školami 

v Lanškrouně 

i v blízkém okolí. 

Důležitým hledis-

kem prestiže školy je 

samozřejmě uplat-

nění jejích absolven-

tů. Jedním 

z významných uka-

zatelů je velmi nízká 

nezaměstnanost 

našich absolventů 
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 Nemohli jsme se bohužel ještě pochlubit nově rekonstruovanými prostorami na zpraco-

vání mléka. Tato akce je trochu zpožděná oproti původním předpokladům, ale aspoň 

máme tahák na příště. 

Pro příští ročníky ale budeme muset některé věci koncepčně změnit. Při té návštěvnosti 

jsme se v několika směrech dotkli samých hranic možného. Ať už se jednán o kapacitu 

parkovacích míst, velikost vystavovacích ploch, schopnost občerstvit daný počet lidí 

s rozumném čase a zejména to celé vše zvládnou s počtem lidí, které máme k dispozici.  

Uvědomili jsme si, že po Lanškrounské kopě je náš Den školy druhá nejmasovější akce 

v regionu! To nás naplňuje oprávněnou hrdostí. Když se potom taková akce vydaří, tak 

je to ta nejlepší odměna za tu spoustu práce a úsilí, které jí předcházelo. 

Karel Tribula 

 

Pestrý den na lanškrounské zemědělské škole 

Reportáž ze 16. ročníku Dne zemědělské školy a 35. ročníku Jezdeckých 

závodů O Hliněný pohár. 

Součástí každého školního roku bývají dny otevřených dveří. Na Střední škole zeměděl-

ské a veterinární Lanškroun vítáme zájemce o studium vždy počátkem listopadu, 

v adventním čase a v polovině ledna. Již od osmdesátých let minulého století pořádáme 

na začátku května Jezdecké závody O Hliněný pohár a k nim jsme později připojili Den 

zemědělské školy. Areál školních 

budov a statku se proměňuje 

v místo, kde se spolu potkávají 

obyvatelé Lanškrounska se země-

dělskou veřejností, učitelé a za-

městnanci současní i bývalí se 

pozdraví s absolventy. Na malém 

prostoru se tak na několik hodin 

prolnou všechny generace laiků i 

odborníků. 

V letošním roce si lanškrounská 

zemědělská škola připomíná sedmdesát let své existence. Den školy, který se shodoval 

s 8. květnem, se tedy nutně nesl ve slavnostnějším duchu než jindy. Tým zaměstnanců 

školy, školního statku a studentů je v posledních letech intenzivně zapojen do několika 

projektů, jejichž výsledkem jsou inovace výukových prostor, některých budov statku i 

přilehlých pozemků. Druhý májový pátek se tedy pro nás stal jedinečnou příležitostí, 

abychom se široké veřejnosti pochlubili svými novinkami. 

Na hranicích areálu školy, při vstu-

pu ve směru od centra města, nelze 

přehlédnout čerstvě osázené výuko-

vé arboretum. Projektovali jej archi-

tekti z litomyšlské zahradnické 

školy, fundovanou výsadbu provedli 

tamní studenti v rámci praxí. Rost-

linky, keře i stromy se zatím zako-

řeňují a jsou našimi žáky pravidelně 

zalévány, ale již teď představují 

reprezentativní vzorek naší středo-

evropské flóry. Výuku pěstování 

rostlin i semináře z biologie zkvalitňují naučné panely, altán i malý rybníček. Naučná 

stezka českou flórou bude přístupná i dětem ze základních škol.

Uvědomili jsme si, 

že po Lanškrounské 

kopě je náš Den 

školy druhá nejma-

sovější akce 

v regionu! 

V letošním roce si 

lanškrounská země-

dělská škola připo-

míná sedmdesát let 

své existence. 

Na hranicích areálu 

školy, při vstupu ve 

směru od centra 

města, nelze pře-

hlédnout čerstvě 

osázené výukové 

arboretum. 

Svoji premiéru také 

zažil tzv. selský dvůr 
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Svoji premiéru také zažil tzv. selský dvůr. Ten se nachází v sousedství arboreta a je 

tvořen kotci s výběhy. Děti z města se zde setkaly s drobnými hospodářskými zvířaty. 

Někteří tak poprvé in natura viděli kachny, husy, krůty nebo slepice. Mezi nájemníky 

kotců patří i králíci; výběhům vládnou ovce a kozy. Skutečnou celebritou a paní dvora 

je však svéhlavá, našimi studenty často hýčkaná, oslice Dynky. 

Tím novinky zdaleka nekončily. Naopak – v hlavní budově školy si pamětníci zavzpo-

mínali nad starými fotografiemi a kronikami, ti unavenější si mohli odpočinout při ca-

nisterapii. Všichni se však nakonec sešli v moderních učebnách chemie a pěstování 

rostlin, aby si zde pod odborným vedením vyzkoušeli několik pokusů. Od základu pře-

budované odborné třídy si prostřednictvím projektů škola vlastně nadělila ke svým 

narozeninám a jsou důstojným vkladem do dalších desetiletí. Oborní učitelé i studenti se 

v těchto prostorách zabydlují teprve několik měsíců, ale již teď oceňují jejich dispozice, 

vybavení a důraz na propojení teorie s praktickým vyučováním. Moderní technologie i 

bezpečnostní prvky jsou samozřejmostí. 

U části veřejnosti vzbudila zasloužený obdiv multimediální jazyková učebna, která 

snese srovnání s katedrami jazyků některých vysokých škol. Již několik let zde naši žáci 

doplňují klasickou výuku angličtiny o sluchátkové poslechy, práci s elektronickými 

učebnicemi či interaktivní tabulí. Pravidelně slouží studentům posledních ročníků při 

jejich upevňování jazykové formy před státními maturitami. Díky moderním počítačům 

se tato učebna stala několikrát konferenční místností a usnadnila nám tak práci na za-

hraničních projektech. 

Mnozí zasloužilí absolventi se podivovali nad uzavřením nejstarší částí školy, tzv. sta-

rou budovou. V jubilejním roce probíhá přestavba stávajících prostor na moderní výu-

kové pitevny v prvním patře; přízemí se proměňuje v prostory minimlékárny, kde se 

budou studenti za přísných hygienických podmínek podílet na výrobě měkkých sýrů, 

tvarohů, jogurtů. Sál pro necelou stovku divá-

ků zůstane zachován pro konferenční i kultur-

ní aktivity, které jsou také součástí našeho 

školního života. Stavební práce i montáž tech-

nologií jsou opět z velké části hrazeny z tzv. 

projektových peněz. Se spuštěním ostrého 

provozu počítáme během školního roku 

2015/2016. 

Po zajímavé prohlídce budov a krátkém ob-

čerstvení v hospůdkách, kde šenkovali naši 

zaměstnanci, se návštěvníci rozhodovali mezi 

stanovišti dětských soutěží, nebo jízdami 

zručnosti s malotraktorem či klasickým zeto-

rem. Rozhodoval věk dětí i náruživost tatínků. 

Na obou stanovištích však na malé i věčné 

děti čekal náš zkušený studentský tým i od-

borný učitelský dozor. Radost ze hry byla nakažlivá a vyhrávali vlastně všichni. 

Mezi skutečné kuriozity patří jedna z novinek našich posledních let – králičí hop! Pro 

tuto netradiční sportovní disciplínu jsme si přivezli v roce 2013 know-how z naší part-

nerské norské školy. Pozorování skákajících strakáčů vzbuzovalo nadšení dětí a lehký 

úsměv dospělých. Skoky do výšky několika desítek centimetrů i relativní soustředěnost 

králíků všichni ocenili potleskem. Naše studentské trenérky však nic nepodceňují 

a snaží se přiblížit své svěřence k magické výšce jednoho metru! 

Jiný názor na králíky měli cvičenci soutěže psích dovedností, agility. Nesrovnalosti, 

pramenící z blízkostí obou soutěžních drah a také z odlišných priorit v potravním řetěz-

ci, se však vyřešily důrazným zásahem páníčků a jedinečné ukázky součinnosti člověka 

se psem mohly začít. Uznalý potlesk jim byl odměnou.

Od základu přebu-

dované odborné 

třídy si prostřednic-

tvím projektů škola 

vlastně nadělila ke 

svým narozeninám 

a jsou důstojným 

vkladem do dalších 

desetiletí. 

U části veřejnosti 

vzbudila zasloužený 

obdiv multimediální 

jazyková učebna, 

která snese srovnání 

s katedrami jazyků 

některých vysokých 

škol. 

V jubilejním roce 

probíhá přestavba 

stávajících prostor 

na moderní výukové 

pitevny v prvním 

patře; přízemí se 

proměňuje 

v prostory minimlé-

kárny. 

Almanach slavnost-

ně pokřtil v téměř 

komorní atmosféře 

ředitel školy Ing. 

David Hruška 

s hejtmanem Pardu-

bického kraje JUDr. 

Martinem Netolic-

kým. 
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 Na odlehlejších místech areálu souběžně probíhalo několik zajímavých disciplín nebo 

aktivit, které souvisely se zemědělstvím, nebo vztahy mezi člověkem a zvířetem. Pokud 

chtěl návštěvník vše stihnout, musel téměř strategicky plánovat. Mapky, informační 

tabule, letáčky, místní rozhlas v orientaci v čase i prostoru rozhodně pomáhaly. 

Na své si přišli milovníci práce pasteveckých psů; opakovaně svoji součinnost 

s člověkem předváděli chladnokrevní koně. V kryté jízdárně úspěšně dvakrát proběhl 

program westernového ježdění, k němuž se jako zajímavý bonus přiřadila ukázka přiro-

zené komunikace koně s člověkem. Malé děti se mohly povozit na ponících, ti odrost-

lejší si uvědomili rozlohu celého areálu při projížďce v kočáře. Neodmyslitelnou sou-

částí byly prohlídky moderního kravína a předvádění telat i odrostlého skotu. Pro fa-

noušky historických vozidel i příznivce moderních zemědělských strojů byly připraveny 

tematické výstavy a předváděcí akce. 

Nezapomněli jsme ani na tradiční divadelní představení, které vždy přináší zábavu i 

možnost určitého odpočinku. Tradiční studentský kus letos vystřídalo hradecké loutko-

vé divadlo Kozlík se svojí Vodnickou pohádkou… 

Souběžně se všemi výše zmíněnými aktivitami probíhal na kolbišti seriál parkurových 

soutěží, který veřejnost zná jako Jezdecké závody O Hliněný pohár. V letošním 35. 

ročníku se utkali mladší jezdci v kategoriích Hobby parkur; v kategoriích Z a ZL (do 

110 cm) změřili své síly dospělí závodníci. Těší nás, že se na předních místech umísťo-

vali naši studenti, nedávní absolventi a členové jezdeckého klubu – za všechny zmiňuji 

Terezu Slukovou, Romanu Kruntorádovou nebo Vendulu Holubovou. Velkou gratulaci 

si právem zaslouží Jakub Petrus, student čtvrtého ročníku, který dominoval hlavnímu 

závodu O Hliněný pohár: s koněm Garockym zvítězil a s Lucienne ještě obsadil krásné 

druhé místo! V přestávkách mezi jednotlivými závody zhlédli diváci ukázky voltiže. 

Uprostřed bohatého programu si představitelé firem našli čas na obchodní schůzky 

a prezentace. Pro nás bylo velmi důležité setkání vedení školy s představiteli Agrono-

mické fakulty Mendelovy univerzity Brno, jehož výsledkem bylo uzavření memoranda, 

které tak vlastně potvrdilo naši nepravidelnou spolupráci z posledních let. 

Na naší škole se hlásíme ke své historii a jsme si vědomi, že slovo tradice není prázd-

ným pojmem. Při této příležitos-

ti vydáváme každých deset let 

školní almanach, v němž rekapi-

tulujeme úspěchy, nezdary i 

události na SZeŠ uplynulých let. 

Ani rok 2015 nebyl výjimkou! 

Na více než sto stránkách se 

čtenář dozví vše podstatné, 

připomene si řadu projektů, 

soutěží, událostí, jimiž jsme zde 

žili a také žijeme. Díky článkům 

z per učitelů a studentů, absol-

ventů i přátel školy na nás dýchne atmosféra neopakovatelného desetiletí, které jsme 

svojí aktivitou utvářeli. Naše dílko slavnostně pokřtil v téměř komorní atmosféře ředitel 

školy Ing. David Hruška s hejtmanem Pardubického kraje JUDr. Martinem Netolickým, 

významnou zdravici pronesl bývalý dlouholetý ředitel Ing. Vlastislav Fiedler, přítomni 

byli představitelé vedení města, odborné, univerzitní i laické veřejnosti. 

Letošní šestnáctý ročník Dne zemědělské školy patří s více než dvěma tisícovkami 

spokojených návštěvníků k těm velmi úspěšným. Velké díky náleží vedení školy, všem 

učitelům, zaměstnancům školy a školního statku, ale také studentům, v neposlední řadě 

také sponzorům. Celou akci výrazně podpořil Pardubický kraj se společností Agroven-

kov. Lanškrounská zemědělská škola o sobě dala zase velmi důrazně vědět a napsala tak 

několik nových pomyslných odstavců do almanachu pro rok 2025! 

Mgr. Pavel Studený 

Mezi skutečné kuri-

ozity patří jedna 

z novinek našich 

posledních let – 

králičí hop! 

Setkání vedení školy 

s představiteli Agro-

nomické fakulty 

Mendelovy univerzi-

ty Brno, jehož vý-

sledkem bylo uza-

vření memoranda 



  str. 39 
 

 

Charitativní činnost 

Světluška 8. 9. 2014 
V prvních zářijových dnech 2014 proběhl 12. ročník celonárodní sbírky Světluška. 

Opakovaně se této sbírky zúčastnilo šest dvojic našich studentů. Do lucerniček se jim 

podařilo nasbírat krásných 13 086 Kč. Výtěžek bude použit na pomoc nevidomým ob-

čanům. Studentům i těm, kteří přispěli, patří náš dík. 

Ing. Věra Zemanová 

Český den proti rakovině 13. 5. 2015 
Ve středu 13. května se již tradičně vydalo do ulic Lanškrouna 8 dvojic studentek z naší 

školy, aby opětovně nabízely občanům i návštěvníkům města k zakoupení květ měsíčku 

lékařského, který se stal symbolem veřejné sbírky pořádané Ligou proti rakovině. Poča-

sí jim přálo a díky vstřícnosti lidí, které potkávaly, se jim podařilo vybrat celkovou 

částku 19 618,- Kč. (Výsledky v rámci celé republiky nejsou zatím k dispozici.) 

Nejúspěšnější byly studentky 3.A – Eliška Ivičičová a Kateřina Šimůnková, které získa-

ly 3 111,- Kč. Nejen jim patří naše poděkování. 

Ing. Petra Zíková 

Soutěže 

Matematické soutěže 
V letošním školním roce jsme již potřetí zorganizovali školní kolo matematické soutěže, 

do kterého se přihlásilo celkem 34 odvážných matematiků naší školy. Zájmem všech 

účastníků bylo v pondělí 9. března získat co nejlepší umístění, protože i tentokrát si ti 

nejúspěšnější mohli následně porovnat síly s mladými matematiky z ostatních škol na 

regionální soutěži v Ústí nad Orlicí a zároveň vyhrát hodnotné ceny nakoupené 

z příspěvku SRPŠD.  

Ve středu 17. 3. 2015 jsme pokračovali v matematickém zápolení na 33. ročníku regio-

nální matematické soutěže pro žáky SOŠ, SOU a ISŠ v Ústí nad Orlicí. Naši školu re-

prezentovaly 2 studentky 1. ročníku Drahomíra Láznická (1. A), která se umístila na 

32. místě, a Jana Vlasáková (1. C), která se umístila na 25. místě ze 42 soutěžících 

v dané kategorii. V kategorii pro druhé ročníky soutěžily studentky Klára Menšíková 

a Kateřina Toušková ze třídy 2. B. Kateřina Toušková se probojovala do první poloviny 

řešitelů a skončila na pěkném 16. místě z celkového počtu 36 řešitelů. Pěkné 20. místo 

pak obsadila její spolužačka Klára Menšíková. Třetí ročníky reprezentovala Kristýna 

Galbavá (3. A), které se umístila na 31 místě z 36 soutěžících. Její umístění může být 

ovlivněno zastoupením tematických celků v dané kategorii soutěže, které nekorespon-

dují s učivem našeho 3. ročníku. V konkurenci mnoha škol zejména technického a eko-

nomického zaměření považujeme tato umístění za úspěšná.  

Cílem účasti na těchto soutěžích bylo nejenom porovnání schopností našich žáků mezi 

sebou či s žáky z jiných škol, ale hlavně upevnění zájmu o oblast matematiky a zúročení 

jejich dosavadní práce. 

Mgr. Daniela Pravdová 

Enjoy English! 
Několik let jsme na Střední škole zemědělské a veterinární Lanškroun úspěšně organi-

zovali regionální soutěž středních odborných škol v německém jazyce. Vzhledem 

k tomu, že počet studentů studujících na středních odborných školách německý jazyk se 

neustále snižuje, rozhodli jsme se již v loňském roce pro anglický jazyk. Zdá se, že 

myšlenka se ujala a i tato soutěž se ve své změněné podobě stane tradicí. Letos, tj. 25. 

11. 2014, se konverzační soutěže účastnilo celkem 72 studentů z osmi odborných škol 

z našeho regionu (z Litomyšle, Svitav, Ústí nad Orlicí, Letohradu, Lanškrouna, Chocně 

a Vysokého Mýta). Studenti měli možnost změřit své znalosti a dovednosti v kategorii 

B (1. a 2. ročníky) a kategorii A (3. a 4. ročníky). Atmosféra byla napjatá až do poslední 
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 chvíle. Soutěž byla rozdělena 

na písemnou a ústní část. Pí-

semný test obsahoval poslecho-

vá cvičení, porozumění čtené-

mu textu a procvičení slovní 

zásoby s gramatikou. Nejlep-

ších devět studentů z kategorie 

A a nejlepších 12 studentů 

z kategorie B postoupilo do 

ústní části, ve které konverzo-

vali na vybrané téma. Zde byla 

posuzována výslovnost, grama-

tická přesnost, slovní zásoba a schopnost interakce. Konverzační část u vyšších ročníků 

byla koncipována podle vzoru ústní části státní maturitní zkoušky. Studenti nižších 

ročníků zde změřili své znalosti zejména v popisu obrázků a konverzaci na určité téma. 

Ve vyšší kategorii opětovně zvítězil Jan Faltys z SSOŠ Trading Centre Litomyšl. Mezi 

prvními a druhými ročníky ohromil svým výkonem celou porotu Matěj Polcar ze SŠP 

Vysoké Mýto. Jsme velice rádi, že i letošní soutěž mohla proběhnout za finanční podpo-

ry MŠMT Pardubického kraje. Studenti předvedli krásné výkony, a proto věříme, že si 

soutěž „Enjoy English“ opravdu užili a zavítají na naši školu i v příštím roce. 

Do budoucna je naším cílem omezit počet účastníků z jednotlivých škol, abychom díky 

tomu mohli rozšířit celkový počet zúčastněných škol. 

Ing. Petra Zíková 

Anglická soutěž „O bílého havrana E. A. Poea“ 
I letos jsem se 24. března tradičně zúčastnila se studenty soutěže „O bílého havrana E. 

A. Poea“ a „Raabe Ralph von Morgenstern“ v Pardubicích, kde naši studenti zpívali v 

anglickém a německém zpěvu sólo a skupinovém zpěvu. Nejprve se předvedli studenti 

v anglickém sólo zpěvu Šimon 

Jančuš (2.A), Šárka Kašparová 

(3.B) a Michaela Zapletalová 

(1.C). Z nich si druhé místo 

v ostré konkurenci dokonce 

i mezi ZUŠ vybojoval Šimon 

Jančuš s písní od Eda Sheerana 

„A Team“. Poté zpívala M. 

Zapletalová v německém sólo 

zpěvu, která bohužel na stupně 

vítězů nedosáhla. Odpoledne 

nás reprezentoval anglický duet 

Katka Nová a Lenka Kopsová 

(1. B), který byl rovněž výborný. Všichni účastníci si odvezli spoustu dojmů, krásných 

chvil napětí a především elánu do příštího ročníku soutěže. 

Mgr. Martina Tomková 
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Soutěž - Jízda zručnosti s traktorem - 22. dubna 2015 v Krnově 

Účastníci: žáci Milan Broulík (3.B) a Lucie Sedláčková (3.A) 

Dne 22. 4. 2015 se konala soutěž ,, Jízdy zručnosti traktorem s přívěsem 5t“. Soutěž 

pořádala Střední škola automobilní, mechanizace a podnikání Krnov. 

Po výběru mezi našimi žáky se účastnili se dva soutěžící žáci a dva žáci, jako diváci. 

Pedagogický vedoucí byl učitel Ing. Vlastimil Šimko. Jedním soutěžícím byl Milan 

Broulík ze třídy 3.B, který se umístil na osmém místě a Lucie Sedláčková ze třídy 3.A, 

která se umístila na 14. místě. Diváky pak byla Nikoleta Špůrová z 2.A (budoucí soutě-

žící) a Iva Dlasková z 3.A.  

Na soutěž jsme vyjeli ráno v 7 hod. Na místo konání jsme přijeli něco málo po desáté 

dopoledne. Celkem bylo zapsáno 25 účastníků. Většinou se jednalo o žáky učebních 

oborů traktorista, čímž jsme byli v jisté nevýhodě. Na druhé straně jsme byli jediní, kde 

byla jednou ze závodnic dívka. Po nahlášení soutěžících vznikl velký rozruch mezi 

chlapci. Skutečnost, že s nimi soutěží v chlapské disciplíně děvče, očividně vyvolalo 

nejen údiv, ale  značnou nervozitu To byla zase naše tajná zbraň. Tvrzení ,, Ty …(název 

rohatého zvířete) jestli mě porazí holka, tak se z toho …..,“ dokazují tuto skutečnost. 

V 10:15 jsme si prošli a prohlédli trať.  Po vylosování pořadí závodníků začala soutěž. 

Někteří chlapci jeli jako opravdové raylly. Traktorům se to moc nelíbilo a tento způsob 

jízdy nevedl k dobrým výsledkům. Kdo se chtěl dobře umístit, tak musel jet na jistotu 

a přesně. Nejvíce jsme se pobavili při závěrečné disciplíně. A to couvání do garáže. To 

by bylo poražených sloupků, jako od pana Pávka z filmu Vesničko má středisková. 

Po vyhodnocení a vyhlášení výsledků jsme v odpoledních hodinách cestovali zpět. Byl 

pěkný slunečný den. Proto jsme se v zastavili na chutné zmrzlině v Rýmařově. Před 

večeří jsme byli doma  

Ing.Vlastimil Šimko 

Chlaďas 2015 

Sobota 30. května 2015 patřila v areálu Školního statku Střední školy zemědělské 

a veterinární v Dolním Třešňovci opět chladnokrevným koním. Páteční večerní průtrž 

mračen poněkud vyděsila pořadatele, ale příjemné sobotní ráno slibovalo krásný den pro 

11. ročník závodů chladnokrevných koní Chlaďas 2015, který se konal tradičně na kol-

bišti u seníku. Letos poprvé akci významně podpořil hlavní sponzor Lesy České repub-

liky s.p.. S radostí jsme přivítali senátora Ing. Petra Šilara, absolventa SZeŠ Lanškroun, 

který velmi fandí pracovním chladnokrevným koním a prostřednictvím těchto soutěží je 

podporuje. 

Letošní soutěže tažných koní Chlaďas 2015 měly stejně jako v minulých letech statut 

kvalifikace pro MČR. Startovní pole bylo oproti loňsku trochu menší, ale zároveň velmi 

kvalitní – závodili u nás dva mistři ČR a několik účastníků finálových kol z minulých 

let. Letos bylo přihlášeno celkem 13 startujících s 18 koňmi z Čech i Moravy, nakonec 

jich startovalo 11 s 15 koňmi. Startovní pole bylo dostatečné pro celodenní program. 

Opět jsme pro zájemce vypsali soutěže pro dvojspřeží v ovladatelnosti v kládě 

i v těžkém tahu a nově i „formanku“ pro jednospřeží. Výsledky jednotlivých soutěží 

mohou být použity i pro kvalifikaci pro kombinované soutěže na MČR.  

Tradiční je i účast studentů SZeŠ Lanškroun. Milan Broulík, Andrea Peterková a Eliška 

Hintnausová startovali s dospělými a rozhodně ostudu neudělali, přestože pro děvčata to 

byly první oficiální závody.  

Sbor rozhodčích tvořily Petra Šanturovová (hlavní rozhodčí) a Ing. Hana Stehlíková.  

Program jako vždy zahájila soutěž v ovladatelnosti koní v kládě. Tato soutěž imituje 

práci v lese při přibližování dřeva a je velmi technická. Letos 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
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 jízdou, ale s chybami. Stavitel Ing. Jaroslav Hél vymyslí vždy novou překážku – letos 

to byl kolotoč. Na trati dále čekaly závodníky obvyklé překážky (osmička, podsmyk, 

couvání, váhy, přímé rampování se začelením a přepřažením). Nově upravený vodní 

příkop zvládli koně většinou bez problémů, přestože voda byla silně zakalená. Trať byla 

velmi technická a náročná a přesto nedělala větší problémy, což svědčí o kvalitě star-

tovního pole. Nejlépe se s tratí vypořádal Vladimír Hajtmar z Rovenska v jednospřeží 

s Grafitem, ve dvojspřeží s Grafitem a Galenem. 

Na začátku odpoledne proběhl tradiční slavnostní nástup s dekorováním dopoledních 

soutěží a všichni závodníci a čestní hosté obdrželi tradiční účastnický dárek – letos to 

byla propiska s logem školy a nápisem Chlaďas 2015, a účastnický flot. 

Pro vítěze a dekorované na 2. a 3. místě byly připraveny krásné skleněné poháry 

s originálními obrázky Pavla Dvořáčka. 

Po slavnostním nástupu pokračoval program soutěžní vozatajskou jízdou dvojspřeží 

a jednospřeží. Na trati byly využity některé překážky z ovladatelnosti v kládě, takže 

koně čekala tolik „oblíbená“ lanškrounská voda, osmička, násep, vlnovka, ulička ve 

tvaru U a L, ale i překážka prověřující dovednost couvání – koně museli vjet do slepé 

uličky, srazit příčnou kládu, zacouvat a bočním průjezdem vyjet. Chyb nebylo příliš 

mnoho. Dynamickou a bezchybnou jízdou vyhrál soutěž dvojspřeží Ing. Jaroslav Hél se 

zapůjčenými Míšou a Mikim před domácím studentem Milanem Broulíkem se Srei-

hunem a Jurášem. V jednospřeží zvítězil lanškrounský Jaroslav Marvan s Mikim. 

Uprostřed odpoledne po dešti začala poslední disciplína těžký tah, v níž záleží přede-

vším na síle, ale také pracovitosti koní – jde o to, který kůň (koně) utáhne největší váhu. 

K této velice zajímavé soutěži byly připraveny speciální saně, které koně táhnou ve 

vymezené dráze o rozměrech 5 x 20m a na které se postupně přikládají závaží v podobě 

pytlů s pískem nebo barelů s vodou. V průběhu soutěže se využívá také traktor pro 

přetažení saní na start pro sjednocení podmínek při tahu vyšších hmotností. Na základní 

váze 700 kg se sešlo celkem 5 jednospřeží. Startovní pole bylo velmi vyrovnané, dob-

rým výkonům nahrával také po dešti mokrý terén, a tak všichni koně zvládli hmotnost 

1500 kg, která jindy bývá i hmotností vítěznou. Teprve potom se začalo opravdu soutě-

žit a bylo to opravdu napínavé. Vítězkou se nakonec stala Samanta-K vedená Jiřím 

Knapovským z Libchav, která dokonalým stylem utáhla 1950 kg v délce 2 m. Druhý 

skončil na 1800 kg plemenný hřebec Mazut 2 s Jaromírem Koutným, který startoval 

v této disciplíně poprvé a takový výsledek nečekal ani jeho kočí. Na závěr si ještě čtyři 

dvojspřeží splnila kvalifikaci pro soutěž v trojkombinaci na základní váze 1500 kg. 

I letos bylo vyhlášeno několik speciálních cen. Cenu rozhodčích si odnesli především za 

skvělou souhru koně a kočího Mazut 2 s Jaromírem Koutným. Cenu diváků pro nej-

sympatičtější dvojici získal Jaroslav Marvan a jeho Miki. V průběhu dne byly také vy-

hodnoceny divácké ankety a dva vylosovaní diváci si odnesli potravinové balíčky. 

Děti se mohly během dne zabavit v dětském koutku, kde mohly malovat výjevy ze zá-

vodů, pro menší děti byly nachystány omalovánky s motivy koní nebo skládanky zvířá-

tek 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 pří-

pravě a organizování této akce. 

Takto velká akce by nebyla možná bez přízně sponzorů, kteří se zasloužili o velmi pěk-

né 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, EURO-

GLASS – Martin Šulák, sklenářství, VODO TOPO PLYN Luboš Calda, J.A.C. TRANS 

– p. Carda, Školní statek SZeŠ Lanškroun, FIDES AGRO – výroba krmných směsí, De 

Heus a. s. Bučovice – závod Běstovice - krmiva Energys, Jezdecké potřeby Dulkaj 
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Lanškroun, Symbiom s.r.o. Lanškroun, ZD Mistrovice, MUDr. Skála a paní Koškové 

děkujeme za sklo na poháry. 

Letošní Chlaďas byl ovlivněn odpolední průtrží mračen, která se přihnala v průběhu 

vozatajské soutěže a vyhnala většinu diváků. Ti, co vydrželi, mohli sledovat závěrečný 

těžký tah za slunečného počasí a být svědkem lanškrounského rekordu: 1950 kg taže-

ných jedním koněm. Celá akce se velmi vydařila, spokojeni byli závodníci a věřím, že 

přes krátkou nepřízeň počasí i diváci. 

Ing. Hana Stehlíková 

Foto: Jana Rambousková 

 

Studentka Andrea Peterková, koně Streihun a Juráš, SZeŠ Lanškroun.
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Výsledky Chlaďas 2015 - 30. 5. 2015 Lanškroun 
 

Umístění Soutěžící Kůň Bydliště / klub Výsledek 

Ovladatelnost v kládě - jednospřeží čas tr. body 

1. místo Vladimír Hajtmar Grafit Rovensko 6:30,15 0 

2. místo Ing. Jaroslav Hél Majka Loštice 7:37,09 0 

3. místo Ing. Jaroslav Hél Missis Loštice 7:43,84 0 

Ovladatelnost v kládě - dvojspřeží čas tr. body 

1. místo Vladimír Hajtmar Grafit,Galen Rovensko 7,08,84 5 

2. místo Jaroslav Marvan Míša,Miki Lanškroun 7,18,91 10 

3. místo Jiří Knapovský  Samanta-K, Streid-K České Libchavy 8,00,00 10 

Vozatajská jízda - dvojspřeží čas 

1. místo Ing,Jaroslav Hél Míša,Miki Lanškroun 2,47,37 

2. místo Milan Broulík Streihun, Juráš SZeŠ Lanškroun 3,24,44 

3. místo Tomáš Šutera Boris,Bamby Kněževes 3,40,53 

Vozatajská jízda - jednospřeží čas 

1. místo Jaroslav Marvan Miki Lanškroun 2,41,75 

2. místo Jaroslav Marvan Míša Lanškroun 2,42,63 

3. místo Otakar Kubíček Baret Bohuslavice 3,65,65 

Těžký tah hmotnost 

1. místo Jiří Knapovský  Samanta-K České Libchavy 1950 kg (2 m) 

2. místo Jaromír Koutný  Mazut-2 Bohuslavice 1900 kg  

3. místo Otakar Kubíček Baret Bohuslavice 1800 kg (2,7 m) 
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Liga zemědělských škol 

Již dlouholetou tradicí je pořádání seriálu jezdeckých závodů v rámci Ligy zeměděl-

ských škol. Tato 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) zeměděl-

ských 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. Vy-

tváří 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 pěti závodníkům krásné poháry a věcné ceny. Dekorováno bylo celkem deset 

nejlepších jezdců v daném roce (viz tabulka). 

Finále pro školní rok 2014/2015 bylo organizováno ve Střední škole zemědělské 

a veterinární Lanškroun dne 10. 6. 2015. 

Ing. Darie Kotyzová 
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Výsledky ligy zemědělských škol – šk. rok 2014/2015 

Z - mistrovská soutěž pro studenty 

Umístění Jezdec Celkem bodů Škola 

1. místo Svobodová Eva  43 ČZA Humpolec 

2. místo Brodská Miroslava 41 SZeŠ Čáslav 

3. místo Hrouda Michal 36 Velká Chuchle 

4. místo Rokytová Vendula 33 SZeŠ Přerov 

5. místo Lencová Michaela 32 Velká Chuchle 

6. místo Složil Pavel 30 SZeŠ Přerov 

7. místo Navrátilová Anežka 28 SZeŠ Benešov 

8. místo Sarnová Jana 25 ČZA Humpolec 

9. místo Otradovská Barbora 22 SZeŠ Chrurim 

10. místo Romana Kruntorádová 20 SZeŠ Lanškroun 

 Umístění našich jezdců: 

Loštice 17. 9. 2014 

7. místo „Z“ Kruntorádová Romana Granada 

10. místo „Z“ Vlach Jan Nessa z Valimaru 

Přerov 24. 9. 2014 

1. místo „Zm“ Sluková Tereza Dagonee 

6. místo „Zm“ Kruntorádová Romana Granada 

4. místo „Z“ Kruntorádová Romana Granada 

Lanškroun 1. 10. 2014 

7. místo „Zm“ Sluková Tereza Lagret 

8. místo „Zm“ Kruntorádová Romana Granada 

10. místo „Z“ Vlach Jan Nessa z Valimaru 

Humpolec 8. 10. 2014 

5. místo „Zm“ Kruntorádová Romana Granada 

6. místo „Z“ Kruntorádová Romana Granada 

7. místo „Z“ Sluková Tereza Dagonee 
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Přerov 22. 4. 2014 

2. místo „Zm“ Toušková Kateřina Lukrecie 

5. místo „Zm“ Sluková Tereza Dagonee 

8. místo „Zm“ Kruntorádová Romana Granada 

7. místo „Z“ Kruntorádová Romana Granada 

8. místo „Z“ Sluková Tereza Dagonee 

Kladruby nad Labem 29. 4. 2015 

2. místo „Zm“ Kruntorádová Romana Granada 

5. místo „Zm“ Sluková Tereza Dagonee 

Humpolec 13. 5. 2015 

5. místo „Z“ Kruntorádová Romana Granada 

10. místo „Z“ Sluková Tereza Dagonee 

Chrudim 20. 5. 2015 

2. místo „Zm“ Kruntorádová Romana Granada 

9. místo „Z“ Podhorná Pavla Soreppo 

10. místo „Z“ Toušková Kateřina Lukrecie 

Lanškroun 10. 6. 2015 

2. místo „Zm“ Podhorná Pavla Soreppo 

10. místo „Zm“ Podhorná Pavla Buster 

4. místo „Z“ Sluková Tereza Dagonee 

8. místo „Z“ Podhorná Pavla Soreppo 

Více informací o lize zemědělských škol a kompletní výsledky najdete  

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

 Ing. Darie Kotyzová 

 

Florbal dívek 

Na začátku prosince jsme se zúčastnily okrskového kola dívek ve florbalu. Turnaj se 

konal na SOŠ a SOU automobilní v Ústí nad Orlicí. Skupinu tvořilo 5 družstev a první 

dvě postupovala do okresního kola. Postupně jsme se utkaly s děvčaty ze SOŠ a SOU 

Ústí nad Orlicí, Gymnázia České Třebové, Žamberku a Letohradu. Celkem tři vítězství 

a jedna prohra nás zařadila na celkové 2. místo a postup do okresního kola. 

Chybou pořadatele jsme se okresního kola nezúčastnily. 

 Mgr. Lenka Chrobáková 

 

 

 

http://liga-zemedelskych-skol.webnode.cz/
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Florbal chlapci 

4. prosince se družstvo chlapců zúčastnilo okrskového kola ve florbalu v Lanškrouně 

v hale Na Střelnici. Celkem 4 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. Dívky vybojovaly 3. místo a chlapci 

8. místo. 

Mgr. Lenka Chrobáková 

Juniorský maraton 2015 

V dubnu jsme se rozhodli pro účast na 19. 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 areálu Východočeského muzea. Cel-

kem 7 chlapců a 3 dívky uběhli maratonskou trať v celkovém čase 3:16:39 h a ostudu 

určitě neudělali. Vždyť většina z nich poctivě trénovala každou středu pod vedením 

dvou učitelek naší školy. 

Ani pedagogové naší školy nezůstali pozadu a sestavili učitelskou štafetu, která musela 

zdolat stejnou trasu, tedy 42,195 km. MVDr. Honsová, Mgr. Chrobáková, Mgr. Doleč-

ková a Mgr. Teichmann šli studentům příkladem. Odměnou všem byl krásný sportovní 

zážitek. 

Mgr. Lenka Chrobáková 

Svod klisen - registrace koní 

V úterý 28. dubna 2015 se opět po roce setkali chovatelé koní z okolí na každoročním 

svodu koní. Byly předvedeny čtyři chladnokrevné klisny k zápisu do PK a jeden chlad-

nokrevný kůň k registraci pro účely evidence v chovu koní. Koně hodnotil inspektor 

chovu koní pro tuto oblast Ing. Vondrouš. Klisny plemen český teplokrevník, slovenský 

teplokrevník a hafling jsou od letošního roku hodnoceny pracovníky delegovanými 

příslušným chovatelským svazem a proto se svodu u nás neúčastnily, přestože zájem 

byl. 

Na svodu jako každý rok plnili studenti 3. ročníku úkoly v rámci cvičení předmětu chov 

koní. 

Ing. Hana Stehlíková 

Kurz pro Instruktory jezdectví 

V období od 13. 2. 2015 do 22. 5. 2015 probíhal na naší škole, která patří do akredito-

vaných pracovišť MŠMT, kurz pro Instruktory jezdectví. Tento kurz je organizován dle 

podmínek České jezdecké federace, která stanovuje osnovy učiva a vstupní předpoklady 

pro případné zájemce. Celková délka kurzu je 170 hodin včetně 8 hodin závěrečných 

zkoušek (95 hodin teorie a 75 hodin praxe). Výuku zajišťovali učitelé školy a pozvaní 

lektoři, kteří jsou současně funkcionáři ČJF. Praktickou drezurní přípravu vedli pan Jan 

Buben a skokovou pan Zdeněk Bittl.  

Do kurzu se přihlásilo 10 zájemců, z toho 7 z nich kurz dokončili. Zkušební komise 

jmenovaná ČJF ve složení: předseda Ing. Jaroslav Pecháček, členové MUDr. Helena 

Žižková, Ing. Jan Metelka a Ing. Ludvík Janďourek. Závěrečné zkoušky se konaly 10. 

6. 2015 a  nastoupilo k nim 6 adeptů. Všichni tyto zkoušky úspěšně vykonali. Gratulu-

jeme novým instruktorům: Lucii Hlavaté, Věře Krabicové (studentce 3. ročníku), Petru 

Myškovi, Michalu Příhodovi (absolvent z roku 2014), Tereze Slukové (maturantka 

2015) a naší kolegyni Ing. Haně Stehlíkové. 

Ing. Darie Kotyzová 
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Ekologický seminář 

Ve školním roce 2014/2015 jsme byli nuceni redukovat počet dnů ekologického semi-

náře na minimum. Celá řada aktivit a výjezdy do zahraničí způsobily, že proběhl pouze 

jednodenní seminář v návaznosti na Den Země. Společně s Odborem životního prostředí 

Městského úřadu v Lanškrouně žáci druhých ročníků provedli úklid okolí školy a při-

lehlých městských částí. Díky dobré organizaci a vstřícnému přístupu žáků byla efekti-

vita práce i množství uklizeného nepořádku potěšující. Snad jen spolupráce ze stra-

ny OŽP mohlo probíhat lépe. Pytle s odpadky zůstávaly ještě týden u školy. 

František Teichmann 

 

 

DEN ZEMĚ 2015 
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Třídenní exkurze tříd 1. B a 1. C do Litovelského Pomoraví  

ve dnech 9. – 11. 6. 2015 

V úterý časně ráno jsme se se dvěma třídami prvního ročníku oboru veterinářství vydali 

do obce Rešov, kde jsme si prošli turistický okruh okolím vodopádů, které vytvořila 

říčka Hutnava. Poté jsme se přesunuli do Loštic, kde jsme navštívili Muzeum tvarůžků. 

Zhlédli jsme film o historii výroby tvarůžků a prohlédli si, jak se vyráběla tato pochuti-

na v minulosti a nyní. Odpoledne jsme si zhlédli expozici Mladečských jeskyní – vá-

pencové krasové jevy. Studenti se naučili poznávat stalagnity, stalaktity a stalagnáty. 

Tento den jsme zakončili netradičně divadelním představením RUR v divadle Tramtárie 

Olomouc. 

Ve středu jsme měli domluvenou prohlídku ZOO v Olomouci. Paní průvodkyně velice 

poutavě vyprávěla o zvířatech a byli jsme i svědky komentovaného krmení mývalů. 

Odpoledne jsme si s panem průvodcem prohlédli historické centrum Olomouce, dozvě-

děli se spoustu zajímavých informací a také viděli zpracování masa v místním Globusu. 

Třetí den jsme zahájili turistickým výšlapem do CHKO Špraněk, která se rozkládá 

v okolí Javoříčských jeskyní.  Prohlédli jsme si zříceninu hradu Branky či Skalní zá-

mek, který může vzdáleně připomínat Pravčickou bránu v Českém Švýcarsku. 

V poledne jsme zhlédli výrobu piva v litovelském pivovaru – což bylo velmi užitečné 

pro vyučovací předmět hygiena a technologie potravin. Celou exkurzi jsme zakončili 

návštěvou hanáckého skanzenu v Příkazech, kde na nás dýchla atmosféra časů minu-

lých. Studenti si zkusili mlátit obilí cepem, nakrmili hospodářská zvířata a pokoušeli se 

uhádnout, na co který předmět dříve sloužil. 

Domnívám se, že se celá exkurze vydařila a splnila svůj účel. 

Mgr. Martina Dolečková 

 



  str. 51 
 

 

Exkurze třídy 3.A 

Sjezd řeky Moravy a krása mutěnických vinic   

Exkurze třídy 3. A se konala v termínu 21. až 23. června 2015. Vyplnila tak poslední 

dva dny školního roku 2015/16. Součástí výletu bylo i nezbytné předání vysvědčení 

a pochval.  První den exkurze byl věnován vodáckému výcviku na řece Moravě a záro-

veň biologickému 

pozorování Litovel-

ského Pomoraví. 

Sjezd řeky se až na 

menší počáteční ne-

zdary, při kterých se 

převrhly dvě posádky 

po úvodních 20 me-

trech, vydařil. Plavili 

jsme se na úseku 

Mohelnice – Litovel. 

Po náročném fyzic-

kém výkonu jsme nasedli do transitu, který nás přemístil do obce Mutěnice vzdálených 

120 km. Zde jsme se ubytovali v krásně opraveném vinném sklípku. Ačkoli jsme na 

ubytování dorazili až ve večerních hodinách, ještě nás čekala přednáška o zpracování 

vína a jeho dělení. Společnou večeří jsme ukončili náročný den. Druhý den jsme pokra-

čovali ve vzdělávání o víně. Prošli jsme si vinohrady a seznámili jsme se se zelenými 

pracemi na vinicích a ochranou před nenechavým ptactvem. Ukázali jsme si projevy 

různých nákaz na některých plodech a listech. Vypravili jsme se na krátkou procházku 

k nově vznikajícímu vinnému sklípku a mohli jsme nahlédnout do pracovních technolo-

gií této náročné činnosti. Odpoledne jsme strávili prohlídkou hodonínské zoologické 

zahrady a procházkou 

po městě. Večerní 

program byl věnován 

opět vínu. Pravidla 

degustace, poznávání 

rozdílů v chutích, 

rozdíl mezi klasický-

mi a archivními víny 

a pravidla uchovávání 

vína. Nákup vína pro 

domácí užití pak již 

byl samozřejmým 

pokračováním velmi zajímavé přednášky. Třetí den jsme započali oficiálním předáním 

vysvědčení a poučením o chování v období letních prázdnin. Naposledy jsme se poko-

chali krásou mutěnických vinic, prošli jsme se kolem polností a krásných vinných 

sklípků a zamířili v tranzitu přes moravskou metropoli Brno k městu Lanškroun. 

V odpoledních hodinách jsme si popřáli krásné prožití letních prázdnin a vydali se 

k našim domovům.  

Mgr. Tereza Krištofová 

Horolezecký kroužek 

Ve školním roce 2014/2015 jsme rozjeli už třetí ročník kroužku lezení. Začátek vypadal 

slibně a do kroužku se zapojilo úctyhodných třináct žáků. Někteří prověření lezci naše 

řady bohužel opustili. Jiní naopak postupně sesbírali odvahu a po letech váhání se napl-

no zapojili. Kroužek i letos probíhal za vydatné pomoci kolegyně Terezy Krištofové 

a horolezce Davida Urbáška.  

Výraznou třídou lezců se ukázala 2. B, ze které se do kroužku přihlásilo hned pět žáků.  

Kroužek byl zakončen závěrečnými školními závody, které proběhly ve čtvrtek  
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 21. května. V nestarších kategoriích sice závodila děvčata pouze mezi sebou, ale to na 

napětí a nasazení nijak znát nebylo. Nejlepší naší lezkyní se tak stala dle očekávání 

Natálie Němcová, která přelezla talentovanou Luckou Bohmovou. Radim Čáp skončil 

za lezcem z Ústí nad Orlicí druhý. 

Mgr. František Teichmann 

Biologický kroužek 

Biologický kroužek měl i letos velmi pestrý program. V říjnu jsme připravili exkurzi na 

Kralický Sněžník. Třetí nejvyšší vrchol ČR ale nebyl naším cílem. Spíše jsme se se-

znamovali s geologií, botanikou a zoologií oblasti.  

Pravidelné schůzky každý čtvrtek se soustředily na teoretické vzdělávání, nebo praktic-

ké aktivity související s ošetřováním a péčí o naše studenokrevné svěřence. Nabitý pro-

gram měl za úkol především pravidelné čištění terárií a akvárií.  

Koncem října proběhla přednáška na téma léčivé rostliny. Součástí byla také ochutnáv-

ka běžných bylinných čajů. Od ledna navázaly přednášky o ptácích, sexualitě zvířat 

a ohrožených druzích živočichů a rostlin v ČR. Započala také příprava výroby popisek 

k pokojovým rostlinám v interiéru školy, což je však úkol, který se nepodařilo dotáh-

nout do konce a tak nás bude čekat v nejbližším školním roce. Zvládli jsme však napěs-

tovat a rozsadit do cca 30 květináčů několik druhů sukulentních rostlin. Prodej nádherně 

rozrostlých tlustnic, pryšců a plecrantusů nám pomohl financovat nákup krmení pro 

terarijní a akvarijní živočichy. 

V zimě jsme ze starých podlážek ztloukli tři ptačí krmítka. Mírná zima způsobila, že 

jsme v areálu školy instalovali nakonec pouze jedno. V listopadu jsme navázali na loň-

ské budování tůní pro rozmnožování čolků v Sázavském údolí a vybudovali jsme další 

nádrž, tentokrát pod Suchým vrchem v areálu tzv. Hvězdy. I letos jsme během jarního 

biomonitoringu potvrdili výskyt několika párů čolků horských, kteří v tůních nakladli 

vajíčka. Desítky vzrostlých larev dávají naději, že i letos se populace čolků 

v Sázavském údolí posílí. 

Zapomenout nesmím ani na budování výběhu pro vydry v ekocentru Pasíčka, návštěvu 

rybí a dančí farmy v Sázavě, noční biomonitorink Sázavského údolí nebo třeba lov ryb 

udicí. 

Na konci června ve škole díky investici z projektu EU přibyla dvě velkoobjemová terá-

ria. Jedno pro pouštní až polopouštní živočichy a druhé pro tropické živočichy deštných 

pralesů. Jejich instalace a zapojení proběhne během prázdnin a definitivní doladění 

bude našim úkolem v září nového školního roku. 

Mgr. František Teichmann 

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 spo-

lečně prohlédli lyžař-

ský 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. 



  str. 53 
 

 

V pondělí jsme rozdělili studenty podle dovedností do tří družstev a zahájili výcvik. 

Večer se uskutečnila přednáška o první pomoci a nebezpečí hor. 

Úterní výcvik probíhal v podobném duchu, večerní přednáška se týkala vývoje a histo-

rie lyžování a studenti byli také seznámeni s lyžařskou a snowboardovou výstrojí 

a výzbrojí. Nezapomněli jsme ani na novinky z oblasti ochranných prostředků využíva-

ných 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 lyžař-

ský výcvik. Všichni se naučili základy bezpečného sjíždění na sjezdových lyžích a 

snowboardu. Večer studenti předvedli svůj talent v připravených scénkách. Pátek byl 

odjezdovým dnem. Po úklidu chaty jsme v dopoledních hodinách odjeli do Lanškrouna. 

 

Kurz hodnotíme jako velmi 

zdařilý, sněhové podmínky 

byly na letošní zimu dobré. 

Ubytování i strava na velmi 

slušné úrovni. Lyžařské do-

vednosti většiny studentů se 

během kurzu výrazně zlepši-

ly. 

Mgr. Lenka Chrobáková 

 

Sportovně – cyklistický kurz 2015 

V pomaturitním období ve dnech 7. 6. - 12. 6. 2015 se uskutečnil cyklistický kurz stu-

dentů všech druhých ročníků. Kurz probíhal v krásném okolí Pastvinské údolní přehra-

dy. Jako startovací základna nám tentokrát posloužila chata Bublačka. 

Letošního ročníku se zúčastnilo celkem 44 žáků. Pedagogický dozor tvořili:  Mgr. Len-

ka Chrobáková, Mgr. Tereza Krištofová, Mgr. František Teichmann, Ing. Rudolf Rabas 

a Mgr. Pavel Studený.  

Základní program kurzu byl postaven na několika cyklistických vyjížďkách do kopcovi-

tého okolí Klášterce nad Orlicí, Pastvin, Českých Petrovic a Mladkova. Většina studen-

tů zde byla poprvé a získala tak možnost poznat krásnou místní přírodu a pamětihodnos-

ti (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 vzdu-

chovek. Nejoblíbenější hrou celého kurzu se ukázal být softball a plavání. Při sportu 

zmizely pozůstatky zbytečných řevnivostí mezi jednotlivými třídami, které si snad ně-

kteří přivezli ze školy s sebou. Hry mladé lidi prostě sblížily. 
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Jedním z významných mezníků celého týdne se stala přednáška o základech horolezec-

tví Mgr. F. Teichmanna. Zvláště když na ní druhý den navazoval cyklistický výlet do 

Mladkovských skal. Zde si mohli zájemci z řad studentů i učitelů vyzkoušet pod odbor-

ným 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 Neratova a poté do Orlického Záhoří. Po občer-

stvení se většina naší výpravy vracela stejnou cestou přes Zemskou bránu do Klášterce 

nad Orlicí. Vytrvalci vystoupali přes Komáří vrch na bývalou pevnostní silnici a odtud 

pokračovali přes pevnost Hanička zpět k Pašerácké lávce. Všichni bez vážných potíží 

projeli tímto krásným zvlněným koutem Orlických hor, navštívili vyhledávaná místa, 

ale také pozapomenuté samoty. Na zastávkách se dozvěděli několik zajímavostí vztahu-

jících se k pohnuté historii tohoto jedinečného regionu. Při opravách drobných závad 

někteří studenti projevili šikovnost a obětavost. Večer mnozí ani nechtěli věřit, že zdo-

lali více než 60 km. 

V závěrečném dni proběhl branný závod družstev, kde studenti zúročili všechny své 

dosavadní dovednosti a znalosti získané během pobytu. Všichni projeli a proběhli vytý-

čenou trasou a na jednotlivých stanovištích s větším či menším úspěchem splnili úkoly 

z oblasti topografie, zdravovědy apod. 

Závěrečný večer u táboráku se vydařil a díky své neopakovatelné atmosféře se určitě 

všem zúčastněným vryje do paměti. Myslím, že podobné ohodnocení snese celý letošní 

kurz. Byl, jednoduše řečeno, jedinečný! Výrazně k tomu přispěli samotní studenti, kteří 

se zde definitivně zbavili všech klišé z běžné výuky a zcela přirozeně spolupracovali 

napříč třídami a stávali se tak pohodovými parťáky v neformálních situacích.  

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

propadal pedagogické skepsi; po tomto naplno prožitém týdnu si všichni můžeme na-

hlas říci: „Má to ještě smysl!“  

Za zúčastněné učitele Mgr. Pavel Studený 
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Ve školním roce 2014/2015 (17.10.-23.10.2014) proběhla ze strany ČŠI na SZeŠ in-

spekční činnost podle ustanovení §174 odst. 2 písm. b) a c) zákona č. 561/2004 Sb., 

o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský 

zákon), ve znění pozdějších předpisů, zaměřená zejména na: 

- zjišťování a hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání včetně hodnocení 

naplňování školních vzdělávacích programů. 

  
Se závěrečným hodnocením, že škola poskytuje vzdělávání v souladu se zařazením v 

rejstříku škol a školských zařízení.  

 

Silné stránky školy a další pozitivní zjištění: 

- praktické vyučování a výuka odborných předmětů zajištěná specialisty s vlastní praxí, 

- realizace projektové činnosti především s pomocí finančních prostředků EU, 

- úspěšnost žáků ve specificky odborně zaměřených soutěžích. 

Na místě neodstranitelné nedostatky: 

- nesoulad ŠVP s RVP příslušných oborů vzdělání zejména v rozpracování vzdělávací-

ho obsahu (učiva) a ve využití týdnů ve školním roce. – odstraněno do 28.2.2015 

 

Vývoj školy od poslední inspekční činnosti: 

- od minulé inspekční činnosti došlo ke kvalitativnímu posunu zejména v materiální 

vybavenosti odborných učeben a vytvoření uceleného areálu školního statku s veteri-

nárně-zemědělským vzdělávacím centrem s funkčním školským zařízením pro praktic-

kou výuku žáků a veřejnosti. 

Ing. David Hruška, ředitel školy 
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Financování školy za rok 2014 

Hodnocení činnosti organizace 

 

Vypořádání finančního vztahu k rozpočtu zřizovatele 

 

a) Rozpočet školy 

Neinvestiční příspěvek na provoz školy ................................... 29.617 tis. Kč 

- Z toho příspěvek na provoz   ....................................................  4.322  tis. Kč 

 

Příjmy z činností školy ............................................................... 5.755 tis. Kč 

Finanční výnosy  ................................................................................ 2 tis. Kč 

Příjmy celkem  .......................................................................... 35.374 tis. Kč 

Náklady celkem  ....................................................................... 35.374 tis. Kč 

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

b) Investiční činnost 

Investiční činnost v roce 2014 se odvíjela převážně z projektu OPVK – Podpo-

ra přírodovědného a technického vzdělávání v Pardubickém kraji. Z tohoto 

projektu jsme chtěli kompletně zrekonstruovat chemickou laboratoř, učebnu 

rostlinné výroby a vybudovat chovatelský areál a arboretum.  Projekt měl roz-

počet přes 10.000 tis. Kč. Bohužel při jeho schvalování došlo k seškrtání téměř 

veškerých stavebních prací, bez kterých se ale v podstatě nedal vůbec realizo-

vat. Naštěstí nám v tomto okamžiku pomohl náš zřizovatel – Pardubický kraj, 

který nám poskytnul 1.800 tis. Kč právě na související stavební  práce. Projekt 

se přes několik kritických okamžiků (opakování výběrových řízení, termíny 

dokončení…) podařilo v roce 2014 dokončit.  

Z dalších investic stojí za zmínku nová myčka na nádobí do kuchyně za 177 

tis.  

Fond reprodukce investičního majetku: 

Počáteční stav  ............................................................................... 385 tis. Kč 

Tvorba z odpisů .........................................................................  1.998 tis. Kč 

Investiční dotace ........................................................................ 3.436  tis. Kč 

Odpisy, prodej a úhyn zvířat ......................................................... 590  tis. Kč 

Nařízený odvod ...................................................................... - 1.423  tis .Kč 

Investiční akce, pořízení majetku. .......................................... -  4.013 tis. Kč 

Převod zvířat do základního stáda .......................................... -     794 tis. Kč 

Konečný stav ................................................................................. 179 tis. Kč 

 

c) Ostatní fondy 

 

FKSP: 

Počáteční stav ............................................................................... 207 tis. Kč 

Konečný stav  ............................................................................... 219 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……………………………………………………   42 tis. Kč 

Konečný stav……………………………………………………     71 tis. Kč 
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Hospodářský výsledek hlavní činnosti 

Hospodářský výsledek za hlavní činnost školy v roce 2014 činil 0,00 Kč a hospodaření 

školy bylo tedy vyrovnané. I přes skutečnost, že zdroje jsou omezené a jistě bychom si 

dokázali představit větší příspěvek na provoz, se nám podařilo několika nákupy zpří-

jemnit prostřední na škole. Podařilo se pořídit nové stoly a židle do učebny. Pořídil se 

nový nábytek a kuchyňská linka do sborovny. Na domov mládeže jsme pořídili 50 kusů 

nových postelí. Snažíme se použít prostředky získané z doplňkové činnosti 

z ubytovávání použít na postupné zlepšování situace, ale tento proces je velmi pomalý a 

zdlouhavý.  

Doplňková činnost 

Hospodářskou činnost školy vykonávají zaměstnanci školy nad rámec svých pracovních 

povinností. Dosažený hospodářský výsledek slouží ke krytí potřeb investičního 

a neinvestičního charakteru a k rozvoji hospodářské činnosti. 

Hospodářská činnost zahrnuje celkem 5 středisek: 

- výcvik a ustájení koní 

- výuka a vzdělávání pro ostatní zájemce o obor 

- stravování 

- pronájem ubytovacích zařízení 

- autoškola 

- hospodářská činnost školního statku 

 

V roce 2014 byl výsledek hospodářské činnosti + 155 tis. Kč. Z toho částku 30,9 tis. Kč 

nám zřizovatel umožnit převést do fondu odměn, o zbylou částku byl navýšen rezervní 

fond. Kromě střediska vzdělávání se na podstatné části tvorby zisku podílí pronájem 

ubytovacích zařízení, kde využíváme volné kapacity domova mládeže o prázdninách 

k ubytovávání cyklistů při závodech v regionu Lanškrouna. Významný podíl má rovněž 

výsledek hospodaření školního statku.  

Problémem do budoucna bude modernizace a obnova strojů a traktorů. Pořízení majetku 

do cca 500 tis. Kč jsme schopni postupně naplňovat a realizovat vlastními silami (byť 

pomalým tempem). Jak budeme řešit např. pořízení nového traktoru za 3.000 tis. Kč, to 

netuším.  

Karel Tribula 
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1. 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, Portugal-

sko, 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 – Portu-

galsko, 2003) 

Hudba a tradice v Evropě – jazykový projekt Comenius (partner – Portugalsko – Ma-

deira, 2004-2005) 

Zemědělství je mým koníčkem – Leonardo da Vinci (partner – Slovinsko, 2005-2006) 

Dva slovanské jazyky v evropském společenství – jazykový projekt Comenius (part-

ner Bulharsko, 2006-2007) 

Co ukrývají a tají naše lesy – jazykový projekt Comenius (partner Norsko, 2008-2009) 

Exkurze v Paříži - exkurze studentů do Paříže financovaná z grantu MŠMT ČR v rám-

ci ocenění projektu Hudba a tradice v Evropě (Label, 2008) 

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 – Španěl-

sko, 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) 

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 pro-

bíhá. 
Mgr. Radmila Janoušková 
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2. Prestižní Evropská cena Label pro SZeŠ Lanškroun již potřetí. 

Na základě rozhodnutí odborné poroty programu Label ze dne 3. června 2014 byla 

projektu Zemědělské podmínky v různých klimatických pásmech dne 25. září 2014 

slavnostně udělena Evropská jazyková cena Label 2014. Dvouletý projekt ve spo-

lurádci s Francouzskou Polynésií a Chorvatskem probíhal od září roku 2012 do srpna 

roku 2014. 

Projekt vedla paní učitelka Mgr. Radmila Janoušková. Její projekty v minulosti tuto 

cenu obdržely již dvakrát Peněžní odměna, která přísluší k tomuto prestižnímu ocenění, 

byla využita pro jazykové vzdělávání studentů naší školy – návštěva předvánočního 

Londýna v prosinci 2014. 

Mgr. Radmila Janoušková 

 

 

 

Se zemědělskou školou do Londýna 

Na počátku letošního školního roku obdržela Mgr. R. Janoušková za SZeŠ Lanškroun 

již potřetí Evropskou jazykovou cenu LABEL 2014. Finanční prémie, která je nedílnou 

součástí ocenění, posloužila k uhrazení poznávacího zájezdu do předvánočního Londý-

na. 

Akce se uskutečnila 13. 12. 

– 16. 12. 2014 a byla nasta-

vena jako odměna všem 

studentům zemědělské ško-

ly, kteří se přímo podíleli na 

ohodnoceném jazykovém 

projektu. Více než čtyřicet 

mladých lidí se tedy druhou 

prosincovou sobotu snažilo 

vměstnat se všemi svými 

kufry do autobusu; všichni 

natěšení na zážitky 

z Londýna, kam většina 

z nich mířila poprvé. Dvacetihodinová cesta Německem a státy Beneluxu proběhla díky 

zkušené jízdě řidičů klidně; nad ránem všechny čekala plavba trajektem z Calais do 

Doveru. Za svítání si své hodinky už studenti rovnali podle úderů Big Benu.
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 Začínalo nedělní ráno a na účastníky zájezdu čekaly dva dny skvělých prohlídek lon-

dýnských památek, za netypického slunného počasí. Díky skvěle připravené slečně 

průvodkyni se mladí Češi seznámili s pamětihodnostmi, které se vztahují ke středověké 

anglické nebo novověké britské historii. Neděle patřila procházce kolem Westminster-

ského paláce, kde sídlí Parlament Spojeného království; či sídla britského premiéra na 

Downing Street. Mezi další důležité zastávky patřila prohlídka tradičního korunovační-

ho místa anglických králů, Westminsterského opatství. Nezapomenutelným zážitkem se 

jistě pro mnohé stala výměna stráží královské gardy před Buckinghamským palácem. 

Příznivci umění si přišli na své při krátké zastávce v National Gallery na Trafalgar Squ-

are. Hru světel stmívajícího se Londýna si studenti vychutnali při vyhlídkové jízdě pro-

slulého Londýnského oka.  

Po noci strávené v rodinách přišlo další krásné ráno a na českou výpravu čekala toulka 

kolem londýnského Toweru s nezbytným fotografováním známých jedlíků hovězího, 

strážců Beefeaters. Průvodkyně poutavě přiblížila některé pohnuté okamžiky z britské 

historie při procházce původním říčním přístavem. Genius loci tohoto místa umocňova-

la téměř všudypřítomná silueta slavného zvedacího mostu Tower Bridge. Odpoledne si 

vychutnali všichni milovníci přírody a přírodních věd v jedinečném Natural History 

Museu. Při návštěvě Hyde Parku porovnávali studenti atmosféru britských adventních 

trhů se středoevropskou (tedy německou, rakouskou i českou) předvánoční klasikou; dle 

reakcí jednoznačně zvítězily naše vánoční trhy. Zlatým hřebem celého poznávacího 

zájezdu byla prohlídka Muzea voskových figurín Madame Tussaud, kde snad každý 

využil příležitosti a vyfotografoval se s dokonalými sochami slavných hvězd, politiků 

nebo padouchů britské i světové historie a současnosti. Nečekaným bonusem se ukázala 

jízda strašidelnou dráhou, která přibližovala v duchu starých panoptik výjevy z dějin 

Londýna.  

Poté následovala již známá, pro někoho možná trochu fádní, cesta západní Evropou, 

kterou zpříjemňovala vidina blížících se Vánoc. Účastníci zájezdu se vrátili z Londýna 

unavení, ale nadšení a s vědomím, že dva dny čistého času byly pouhou ochutnávkou. 

Všichni si udělali představu, že Londýn patří prostě mezi pulzující města, kam se vypla-

tí vracet se opakovaně. 

Závěrečné díky náleží vedení zemědělské školy a zejména však paní Mgr. R. Janouško-

vé za její projektové aktivity. Velké poděkování si právem zaslouží brněnská CK 

SCHOLARE, zastoupená zkušenými řidiči a průvodkyní, slečnou A. Jungovou, která 

skvěle sestavenému programu vtiskla osobní rozměr, jenž přesahoval rámec jejích pra-

covních povinností. Slova uznání patří studentům – v Londýně mile překvapili discipli-

novaným přístupem. Speciální dík věnujeme paní Mgr. M. Dolečkové za koordinační 

činnost v době plánování akce i během samotného zájezdu. 

Mgr. Pavel Studený 
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3. Výrobní technologie regionálních potravin 

se zaměřením na chov a welfare zvířat 

V září roku 2014 se rozběhl mezinárodní projekt Výrobní technologie regionálních 

potravin se zaměřením na chov a welfare zvířat v nově koncipovaném programu Eras-

mus+ (odborné vzdělávání – partnerství škol. 

Tento projekt je určen čtyřem zemědělským školám s podobným studijním programem 

a aktivitami.  

1. Česká republika: SZeŠ Lanškroun, Lanškroun, Dolní Třešňovec 17, 56301 

2. Francie: EPLEFPA de BAZAS, 2 Avenue de la République, 33430 Bazas 

3. Portugalsko: Associação para a Valorização Agrária (AVA), Quinta da 

Fonte Portela - Runa, 2565-711 Torres Vedras 

4. Norsko: Skjetlein vgs., Skjetlein, 7083 Lenistrand 

Spolupráce těchto institucí umožňuje vzájemnou výměnu know how, zkušeností, získá-

vání dovedností a praxe. Účastníci se tak mohou seznámit s výukou praxe a s prací 

v terénu, chovem hospodářských zvířat a produkcí potravin (obzvláště mléčné a masné 

výrobky). Projektové aktivity se zaměřují na technologii výroby regionálních potravin 

a hledání způsobů, jak nové poznatky využít v praxi. Jde například o mléčné produkty 

(sýr, jogurt, máslo), pekárenské a masné výrobky či výrobky z ovoce a zeleniny (víno, 

džemy, sirupy).Důležitou součástí projektu je také péče o zvířata, která by měla splňo-

vat požadavky na welfare zvířat tak, aby byla chována ve vyhovujících podmínkách 

v souladu s pravidly EU.  

Výsledkem práce na projektu je příprava technologických listů, jejich design a podoba, 

informace o metodách výroby se vzájemným porovnáváním přístupů různých zeměděl-

ských institucí v Evropě. Během zahraničních pobytů studenti a učitelé pracují na tech-

nologických listech, připravují regionální potraviny i jejich ochutnávku. Technologický 

list zahrnuje obrázek produktu, jeho složení, technologický postup výroby, obalovou 

techniku a distribuci, jeho využití. Mezi produkty jsou zařazeny mléčné, masné a rost-

linné výrobky. Finální produkty v podobě technologických listů budou jak v tištěné tak 

v elektronické podobě a to ve všech jazycích partnerů (českém, norském, francouzském 

a portugalském) a pracovně v jazyce anglickém. 

První výměnný pobyt se uskutečnil na konci roku 2014, kdy deset studentek s učitelským 

doprovodem odcestovalo za poznáním do jižní Francie. Jejich příspěvek si můžete pře-

číst níže: 

Náš týden ve Francii 

Jsme moc vděčny, že jsme díky paní Janouškové 

mohly vycestovat na týden do adventně naladěné 

jihozápadní Francie. Zde jsme se v rámci programu 

Erasmus+ zúčastnily mezinárodního projektu Tech-

nologické listy regionálních potravin, který získal 

finanční prostředky z Evropské unie a do kterého je 

naše třída zapojena.  

Pro některé z nás už jenom let z Prahy do Bordeaux 

představoval velké dobrodružství, protože to byla 

naše premiéra. Po příletu do tohoto hlavního města 

regionu jsme byly překvapeny teplotou vzduchu, 

takže jsme začátek prosince přes den trávily 

v příjemných 20°C. Z Bordeaux jsme se přesunuly 

60 km na východ do francouzské partnerské školy 
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„Lycee Agricole et Forestier“ ve městě  Bazas, kde jsme společně s našimi dalšími 

partnerskými školami z Norska a Portugalska v rámci projektu získaly nejenom odborné 

znalosti ze zemědělství, ale poznaly jsme i kulturní zajímavosti Akvitánska..  

Během našeho pobytu nás z odborných znalostí nejvíce fascinovalo plemeno místního 

masného dobytka Bazadaise, které pro jeho vynikající chuť masa chovají i na školní 

partnerské farmě. Dále jsme navštívily prohlídku výroby s degustací vína značky „La 

Tour Blanche“. Toto těžké sladké víno nám zachutnalo natolik, že jsme si ho i přes jeho 

vysokou cenu musely koupit. Všechny z nás pak uchvátilo město Bordeaux s  advent-

ními trhy a především jeho  gigantická katedrála St. André.   

V neposlední řadě jsme naše odborné znalosti v anglickém jazyce shrnuly při práci 

v mezinárodních týmech na školní francouzské farmě. V těchto skupinkách jsme se 

účastnily i teoretické výuky ve škole, které jsme se trochu obávaly, ale nakonec vše 

dobře dopadlo a my jsme si odnesly spoustu zážitků z francouzské výuky angličtiny, 

matematiky, mechanizace i chemie. Díky týmové práci jsme si vytvořily spoustu přátel 

z evropských zemí, a proto nám bylo líto, že jsme se s nimi po týdnu musely rozloučit. 

Studentky 3. B 

SZeŠ Lanškroun 

 

 

 

Článek obsahuje pouze názor autora, NAEP Praha a Komise nenesou odpovědnost za 

použití informací v něm obsažených. 

 



Účast školy v mezinárodních programech  str. 63 
 

 

Po stopách norských trollů 

Projekt Výrobní technologie regionálních potravin se zaměřením na chov a welfare 

hospodářských zvířat se přehoupl do své druhé poloviny. Po prvních setkáních u nás 

a ve francouzském Bazas se v květnu 2015 uskutečnilo další projektové setkání v nor-

ské zemědělské škole v Skjetleinu. Tentokrát dostali příležitost i zaměstnanci ekono-

mického úseku, kteří jsou součástí projektového týmu; také i oni mohli získat cenné 

zkušenosti ze zahraničí. Hned po příletu nás na letišti vyzvedla Sonja, Češka, která již 

30 žije let v Norsku a učí na skjetleinské škole. Její zkušenosti ze života v této severské 

zemi a poutavá vyprávění nás provázely ce-

lým pobytem. Abychom neztráceli čas a po-

znali co nejvíce z nádherné místní krajiny, 

vydali jsme se minibusem do hor po stopách 

trollů (Romsdal, Trollstigen a Geiranger). 
První noc na horské chatě daleko od lidí nám 

zpříjemnilo stádo pižmoňů, kteří se v této 

oblasti vyskytují a druhý den jsme již zdolá-

vali slavnou Trolí stezku. Počasí nám ukázalo 

všechny své tváře – od sluníčka po déšť, 

kroupy a sněhové závěje, ve kterých se náš 

minibus zcela ztrácel. Obklopovaly nás hory 

s vodopády a naskýtal se nám nádherný výhled na jedinečné norské fjordy.  

Po návratu z této úžasné cesty nás již čekali zástupci dalších partnerských škol z Francie 

a Portugalska a projektové setkání mohlo začít. V neděli 17. 5. se celá naše skupina 

vypravila do Trondheimu na oslavu národního svátku. Mohli jsme sledovat průvod, do 

kterého se vydali snad všichni místní Norové, nastrojeni do národních krojů či různých 

převleků. Tato sváteční neděle byla zakončena pozváním na kávu a typické norské po-

hoštění, které pro nás připravil norský učitelský pár a umožnil nám tak nahlédnout do 

běžného chodu rodiny. 

Pracovní týden začal v skjetleinské škole ukázkami prezentací a prací na projektu. Ná-

sledovala prohlídka školy, která byla kompletně modernizována. Mohli jsme obdivovat 

nejen nový kravín, jezdeckou halu, stáje, chlévy pro prasata, ovce a drůbež, ale i sklení-

ky vytápěné bio energií z vlastních zdrojů či zahradní školku. Samozřejmě nesměla 

chybět ukázka Králičího hopu, který se nám stal inspirací již z předešlé návštěvy této 

školy. 

Do programu bylo zahrnuto i pracovní 

setkání na školském úřadě, kde jsme byli 

přijati a pohoštěni zřizovatelem norské 

partnerské školy a seznámeni s jejich 

vzdělávacím systémem, který se od 

našeho podstatně liší.  

V dalších dnech jsme měli příležitost 

nahlédnout do moderního zařízení na 

porážku dobytka, které jsme mohli na-

vštívit za neuvěřitelně přísných hygie-

nických opatření. Mohli jsme vidět, jak 

Norové velmi dbají na welfare zvířat, a 

to i v případě jejich porážky, která je 

prováděna co nejhumánnějším možným 

způsobem. 

Během procházky k jezeru Kåttåtjønna jsme se seznámili s projektem Salamander na 

ochranu mloků a opět obdivovali vztah Norů k přírodě, kteří s ní na rozdíl od nás i ji-

ných zemí “nebojují”, ale žijí v souladu a harmonii. 
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Závěr našeho pobytu patřil návštěvě impozantní trondheimské katedrály Nidaros, která 

je nejúžasnější středověkou památkou v celé Skandinávii. Stavěla se skoro 300 let a je 

místem posledního odpočinku královské rodiny. Již po několik století je zakončením 

poutní cesty k ostatkům sv. Olava a od roku 1814 také svědkem všech korunovací v 

Norsku.   

Poslední tečkou za naším malým norským dobrodružstvím byla procházka po nábřeží 

s barevnými dřevěnými a historickými domky, které byly postaveny na pilířích na vodě, 

kde se vyjímaly jako barevné korálky na niti. Není divu, že se staly součástí kulturního 

dědictví na seznamu UNESCO. 

Domů jsme se sice vraceli unaveni, ale plni zážitků a dojmů a zase o nějakou tu zkuše-

nost bohatší. 

Mgr. Radmila Janoušková 

Portugalsko – květen, červen 2015 

V termínu od 31. května do 6. června se patnáct studentů třetích ročníků společně 

s pedagogickým doprovodem v podobě Mgr. Radmily Janouškové a Mgr. Terezy 

Krištofové zúčastnilo zahraničního pobytu v Portugalsku v regionu Lisabon. Výjezd byl 

součástí projektu Erasmus + Production Technology of Regional Food Focused on 

Animal Breeding and Welfare. Na projektu, který započal roku 2014, spolupracují čtyři 

střední školy zemědělského zaměření - portugalská Escola Profissional Agrícola Fer-

nando Barros Leal, francouzská Eplefpa de Bazas, norská Skjetlein vgs. a česká SZeŠ 

Lanškroun.  

 

Hlavní část setkání v Portugalsku se odehrávala v prostorách střední školy Escola Pro-

fissional Agrícola Fernando Barros Leal ve městě Runa. Naše skupina se do Portugalska 

vypravila letecky, a tak hned na počátku měli někteří studenti zážitek na celý život 

v podobě svého prvního letu. S mezipřistáním v Ženevě jsme se úspěšně, i když 

s velkým napětím způsobeným výraznými poryvy větru, dostali na mezinárodní letiště 

Lisabon. Odtud nás odvezl uvítací výbor ve školních tranzitech do městečka Santa 

Cruz, kde jsme se ubytovali v moderním ubytovacím komplexu s bazénem. Po únavné 

cestě, která započala již před druhou hodinou ranní, jsme se vypravili odpočívat na pláž. 

Velmi studená voda a silný vítr nás ale z pláže během krátké chvíle vyhnaly. Vodu tak 

naplno okusil pouze jediný student, který do ní omylem spadl. Hlad jsme zahnali neděl-

ní portugalskou klasikou - zapečeným chlebem z malé místní pekárny. Během večera se 

do ubytovacího komplexu postupně dopravili i Norové a Francouzi a mohla konečně 

začít společná pozdní večeře a oficiální uvítání ředitelem portugalské školy.  

Týdenní nabitý program započal v pondělí v devět hodin ráno odjezdem do 15 km vzdá-

leného města Runa, kde sídlí škola Escola Profissional Agrícola Fernando Barros Leal. 

První setkání mělo za úkol seznámit návštěvníky s provozem a s činností školy a také 

prolomit jazykové a kulturní bariéry.  
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Každá skupina studentů dostala svého portugalského průvodce, díky němuž se seznámi-

la s celým areálem školy. Na poměření fyzických sil a schopnosti kooperace v rámci 

skupiny si připravili portugalští studenti zápolení v několika disciplínách. Souhra pohy-

bů se uplatnila při překonávání slalomu a hod na přesnost při plnění barelu vodou. Stu-

denti se stali diváky na hodině jezdectví a někteří se mohli i aktivně zúčastnit. Oběd se 

odehrával v prostorách školní jídelny a následovala nezbytná káva ve školním bistru. 

Studenti i pedagogické doprovody byli po obědě rozděleni do mezinárodních skupin 

a pokoušeli se naučit se základní fráze v různých jazycích. Znalostní test na téma Portu-

galsko pro českou výpravu nedopadl nejlépe, ale snaha i tak byla oceněna. Oficiální 

zakončení dne proběhlo na dětském dnu ve městě Torres Vedras. Policisté na koních, 

výstava historických fotografií, výuka golfu pro malé a po přemlouvání i pro větší 

a velké množství jiných expozic nám sebralo i zbytek sil. Vyčerpání celodenní aktivitou 

jsme odjeli na ubytování a oddali se relaxaci u bazénu. Večer jsme se společně 

s Francouzi osvěžili procházkou na pláž a pískovou verzí ragby. Prohrál ten, kdo si 

s sebou na pokoj odnesl nejmenší množství písku různě ukrytých po celém těle. Úterý 

bylo vyčleněno na poznávání regionu Lisabon. Nemohla chybět prohlídka největší por-

tugalské stavby - kláštera Mafra, malebného města Sintra s červeno žlutým zám-

kem Palácio Nacional da Pena v romantickém stylu a hlavního města Lisabon. Klášterní 

kostel se nám do pamětí vryl velkolepostí, krásnou atmosférou a velmi studeným vě-

trem, na který nikdo z nás nebyl vhodně oblečen. První stavbou, která v Lisabonu při-

táhla naší pozornost, byl monumentální památník objevitelů ležící v části Belém při ústí 

řeky Tajo. Po vyjetí několika pater se nám z jeho vrcholu podařilo přehlédnout alespoň 

část hlavního města s krásnou kulisou červeného visutého mostu na jedné straně 

a s nádherným vodotryskem a klášterem sv. Jeronýma na straně druhé. Někteří ze stu-

dentů a pedagogů navštívili během dvouhodinového rozchodu i vyhlášenou lisabonskou 

kavárnu a pekárnu. Ta je známá svým krásným modrobílým obložením z konce 

19. století a portugalskou specialitou, moučníkem z listového těsta, zvanou pasteis de 

Belém. Náročný den jsme opět ukončili koupáním v hotelovém bazénu. Středa byla 

zaměřena na vzdělávání v oblasti vinařství a pěstování plodin. Návštěva dvou typů vinic 

nám ukázala rozdíl mezi původním způsobem hospodaření na vinicích a velkovýrobou, 

která se provádí v několikasethektolitrových tancích v dnešní době. Procházka po láv-

kách umístěných na tancích v několikametrové výšce exkurzi propůjčila adrenalinový 

nádech. Obrovskými skleníky s právě se sklízejícími rajčaty a fazolemi jsme se se ze-

mědělstvím pro tento den rozloučili. Čtvrtek byl věnován oficiálnímu uvítání všech 

účastníků projektu na radnici v Torres Vedras. Po vzájemném předání darů a malém 

rautu jsme se vydali na prohlídku historického centra s malou zříceninou hradu a s 

hradní kaplí. Po obědě nás čekal free time. Někteří se odebrali do nákupních center, jiní 

usnuli již při přesunu na ubytování a ti co zbyli, se umístili před hotelový bazén 

a odpočívali. Čtvrteční večer byl věnován sdružování studentů, výměně názorů a zážit-

ků, kontaktních údajů a především komunikaci v jazyce anglickém. V pátek jsme se 

pokochali krásami školních vinic a malebnými vesničkami v okolí. Nakoupili školní 

vína a rozloučili se s většinou portugalských studentů i s jejich učitelským sborem. 

Pozdní odpoledne jsme strávili v historickém městě Óbidos. Středověké městečko se 

zachovalými obvodovými zdmi a s šesti kostely je unikátem nejenom v Portugalsku. 

Večerní program se nesl ve stylu loučení. Francouzští učitelé a studenti připravili pro 

všechny ubytované ochutnávku speciálních vín a francouzských paštik. Poslední západ 

slunce do oceánu, sbalení věcí a brzké ranní vstávání. Let i cesta domů se, až na drob-

nou leteckou zkratku a razantní přistání, odehrálo bez problémů, bez ztráty zavazadel 

i studentů. Za celou skupinu a jednomyslně mohu prohlásit, že pobyt v Portugalsku 

jsme si užili a že nikdy nezapomeneme nejenom na všechny fajn lidi, ale i na specialitu 

portugalské kuchyně sušenou solenou tresku Bacalhau. 

Mgr. Tereza Krištofová 
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Dálkové studium 

Vzdělávání v oboru Ekonomika a podnikání pokračuje na naší škole už čtrnáctým ro-

kem. Zkušenosti s dálkovým studiem má ale škola mnohem delší.  Obor navázal na 

předcházející dálkové studium oboru Agropodnikání.  

Tento školní rok žáci končí již čtvrtý ročník. Podle třídního výkazu prošlo za tři roky 

tímto studiem 36 žáků. V současné době se jejich počet snížil na 16. Je velice obtížné 

skloubit zaměstnání, rodinu a školu. Znovu se posadit na pět let do školních lavic chce 

odvahu a odhodlání a proto doufám, že ti stávající žáci budou úspěšně procházet nástra-

hami dalšího studia.   

Ing. Jaromíra Tmějová 

Kurz inseminace a vpravování embryí inseminační technikou u sko-

tu, ovcí a koz 

1. stupeň 
32 hodin pro absolventy zemědělských a veterinárních oborů 

40 hodin pro absolventy ostatních oborů 

2. stupeň 
16 hodin 

Moderní elearningová a interaktivní výuka, kvalitní vzdělávací materiály, vysoký podíl 

praktické výuky. 

Obsah vzdělávání 
Obecná zootechnika, anatomie, morfologie a fyziologie reprodukce hospodářských 

zvířat, technika inseminace a přenosů embryí, evidence, právní, bezpečnostní a hygie-

nické předpisy. 

Zakončení studia 
Závěrečná teoretická a praktická zkouška. 

Uplatnění absolventa 
Technik inseminace nebo vpravování embryí, reprodukční specialista. 

V letošním školním roce proběhl inseminační kurz v těchto termínech: 

(1) 30. 10. 2014 až 4. 11. 2014 1. stupeň 

(2) 20. 3. až 24. 3. 2015 1. stupeň 

(3) 10. 4. – 12. 4. 2015 2. stupeň 

(4) 23. 5. – 27. 5. 2015 1. stupeň 
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Kurz pro výkon obecných zemědělských činností 

Plán kurzu vychází z Rekvalifikačního vzdělávacího programu schváleného Minister-

stvem zemědělství č.j. 19 879/2002-2010 dne 15.10.2002 a jeho délka je stanovena na 

300 vyučovacích hodin, z nichž 170 hodin probíhá v pátek a v sobotu v 9 hodinových 

blocích přímo ve škole a zbytek je věnován samostudiu formou e-learningu, exkurzi 

a závěrečným zkouškám. Kurz je zakončen obhajobou vlastního projektu zemědělské 

farmy a závěrečnou komisionální zkouškou. 

Kurz je určen především mladým začínajícím zemědělcům, kterým chybí dostatečné 

vzdělání k provozování jejich činnosti nebo pro zájemce, kteří si chtějí zvýšit svoji 

kvalifikaci. 

Vyučují se tyto předměty: 
pěstování rostlin, chov zvířat, stroje a zařízení, ekonomika podnikání, informatika, 

zemědělské právo, bezpečnost a hygiena práce a PO, hospodářský zeměpis 

Získané osvědčení opravňuje jeho držitele: 
 k získání živnostenského oprávnění k podnikání v zemědělské prvovýrobě 

 k poskytování podpor z PRV 

 umožňuje uplatňovat nároky na dotační příjmy 

Kurz pro výkon obecných zemědělských činností 2015 

Kurz byl zahájen 9. 1. 2015 seznámením frekventantů s obsahovou náplní a podmínka-

mi zdárného ukončení a tím získání osvědčení. Zároveň obdrželi přístupová hesla k e-

learningovém portálu, na kterém jsou umístěny výukové materiály k jednotlivým před-

mětům, informace k tvorbě závěrečných projektů a rozličné testy k ověření znalostí. 

Účastníci kurzu hodnotili možnost využití e-learning velmi kladně, zejména jako vhod-

ný doplněk znalostí získaných při vlastní výuce.  

Vyučující hodnotili frekventanty také pozitivně, hlavně pro velký zájem o probíraná 

témata v jednotlivých předmětech. Absence účastníků kurzu byla velmi malá. Nepovin-

nou součástí teoretické části výuky byla exkurze po okolních farmách soukromě hospo-

dářích rolníků, kde mohli frekventanti porovnat či načerpat zkušenosti jak z oblasti 

chovu zvířat tak i pěstování rostlin. 

Každý z nich absolvoval praxi ve vybraném termínu a na svém zvoleném podniku, 

v případě zájmu byla nabídnuta možnost praktické části kurzu na našem školním statku. 

Absolvování 50 hodin povinné praxe bylo řádně zkontrolováno a zaevidováno. 

Kurz byl zakončen 27. 3. 2015 písemnými testy a následnou obhajobou závěrečných 

prací. Všichni splnili daná kritéria, a tak mohli získat osvědčení. 

Ing. Miluše Klížová 

Výstava HZ, Brno – červen 2015 

Opět po roce tým Kravařů z Lanškrouna obsadil Brno a se svými čtyřnohými miláčky. 

Tento rok jsme na výstavu brali nejvíce zvířat: 

Dojného typu: Dorka-Český strakatý skot 

 Silvie-Holštýnský skot 

Masného typu: Anastazie-Parthenaise ........ 2.místo 

 Antonie-Parthenaise ........... 3.místo 

 Annabelle-Aubrac .............. 2.místo 

 Sněhurka-Charolais  

 Fatima-Gasconne 

 Anděla-Aberdeen angus 

 Barborka-Aberdeen angus 

 Angee-Aberdeen angus 

 Amanda-Aberdeen angus 

 Ashley-Aberdeen angus 

 Amy-Aberdeen angus ......... 1.místo--->šampionka kategorie telat 
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Dotace, granty 2014/2015 

 

Projekt 1 

Podpora přírodovědného a technického vzdělávání  

v Pardubickém kraji 
Improvement of Practical Lessons at SZeŠ Lanškroun 

reg. číslo: CZ.1.07/1.1.00/44.0012 

Stručný obsah a popis projektu: 

Název operační-

ho programu: 

OP Vzdělávání pro 

konkurenceschopnost 

Věcný manažer projektu: Mgr. Radmila Janoušková 

Ing. David Hruška 

Název oblasti 

podpory: 

Zvyšování kvality ve 

vzdělávání 

Finanční manažer projek-

tu: 

Karel Tribula 

Datum zahájení 

projektu: 

25. 8. 2013 Metodička projektu: Mgr. Lenka Tejklová 

Datum ukončení 

projektu: 

30. 6. 2015 Koordinátorka pro ZŠ: Mgr. Martina Dolečková 

Rozpočet projek-

tu:  

10 167 771,50 CZK Koordinátor pro SŠ: Mgr. Pavel Studený 

1. Cíle projektu 

Hlavním cílem projektu je zkvalitnění praktické výuky na SZeŠ Lanškroun a populari-

zace zemědělských oborů mezi žáky základních škol. 

Studenti SZeŠ se v rámci praxe seznámí s péčí o rostliny s využitím školního arboreta a 

s péčí o zvířata s využitím zooparku. K popularizaci zemědělských oborů přispěje i 

moderní způsob výuky, používání nových technologií včetně zařízení a perfektní výu-

kové zázemí, které bude nabídnuto žákům základních škol prostřednictvím prohlídek, 

výuky a přednášek, účasti na dvoudenních i týdenních akcích spojených s pobytem 

v areálu SZeŠ, seznamování se s prostředím (prohlídka arboreta, práce s domácími 

zvířaty), návštěvami zemědělských provozů, hřebčínů, apod. 

2. Přínos projektu 

Hlavní přínos tohoto projektu spatřujeme v komplexnosti pojetí modernizace výuky na 

SZeŠ Lanškroun. Důraz je kladen nejen na modernizaci výuky v odborných předmětech 

ale i na rozvoj mezipředmětových vztahů a maximální možné přiblížení teoretické výu-

ky praxi v zemědělských a veterinářských oborech. 

3. Podporované aktivity 

KA1 Vybavení pro laboratoře, odborné učebny, školní hospodářství a střediska praktic-

kého vyučování. 

Renovovaná učebna pěstování rostlin  

Třída určená pro praktická cvičení předmětu Pěstování rostlin v minulém roce zažila 

radikální změnu. Původní vybavení, pořízené při výstavbě školní budovy, již bylo zasta-

ralé a neodpovídalo modernímu pojetí výuky. 
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 Díky financím, získaným v rámci projektu Podpora přírodovědného a technického 

vzdělávání v Pardubickém kraji, jsme mohli učebnu zcela změnit. Nový nábytek 

v barvě dřeva doplněný jasně zelenou, interaktivní tabule s dataprojektorem, nové mo-

derní pomůcky změnily tento prostor v učebnu, kde může probíhat teoretická příprava 

i praktické cvičení. Za zmínku stojí sady na zkoušení rostlin a zkoumání meteorologic-

kých jevů, sady na rozbory půd z hlediska zemědělské potřeby, digitální vlhkoměry 

semen, digitální refraktometr na med, ovoskop, moderní sušička na různé materiály, 

laboratorní pec, klíčidlo s regulovatelnou teplotou. Učebna je využívána v rámci výuky 

oboru Agropodnikání pro cvičení v pěstitelství a ochraně rostlin, a také ve Veterinářství 

na zjišťování různých parametrů z hygieny potravin. Prostory třídy umožňují přenést 

teoretické znalosti do praktických dovedností. Konkrétní práce spočívají např. ve zjiš-

ťování klíčivosti semen různých plodin, zjišťování a vyhodnocování meteorologických 

prvků, rozborů půd z hlediska fyzikálních i chemických vlastností, ošetřování rostlin 

během vegetace, senzoric-

kého posuzování různých 

druhů potravin v různém 

stupni zpracování.  

Učebna také slouží krouž-

ku Pěstování rostlin. Stu-

denti se zde starají o rostli-

ny v prostorách školy, 

vytvářejí rostlinné dekora-

ce pro různé příležitosti, 

např. Dny otevřených dve-

ří. Nejvíce se zajímají o 

bylinky. Učí se zakládat 

porosty, pečovat o ně během vegetace, využívat je v běžném životě – třeba jako koření 

nebo léčivky. K tomu využívají nově pořízené závěsné květinové stěny a různé další 

pomůcky. 

Renovace učebny posunula výuku odborných předmětů o velký skok dopředu. Jsme za 

to velmi rádi. 

Ing. Irena Ehlová 

Chemická laboratoř v námořní modři 

V průběhu letních prázdnin a na začátku letošního školního roku 2014/2015 proběhla na 

naší škole celková revitalizace stávajících prostor, které byly určeny pro výuku praktic-

ké chemie. Díky pozici učitele chemie jsem dostala od hlavní koordinátorky projektu 

Mgr. Radmily Janouškové 

příležitost vytvořit učebnu 

svých snů. Praktickou, účel-

nou, možná trochu sterilní a 

především vzdušnou. Pů-

vodní přepážky v místnosti 

byly odstraněny, starý náby-

tek z 60. let byl nahrazen 

novým, nakoupilo se nové 

vybavení i chemické sklo. 

Vznikla prostorná chemická 

laboratoř s funkčními labora-

torními stoly, s analytickým koutkem i výukovou oblastí s dataprojektorem určenou pro 

zápis žáků a práci s mikroskopy. Učebna chemie se proměnila v modrobílou laboratoř 

určenou pro práci v chemických, veterinárních i zemědělských předmětech. Díky pro
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jektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Pardubickém kraji mohou 

naši žáci pracovat v hezkém prostředí, které, jak doufám, vydrží ještě mnoho dalších let. 

Mgr. Tereza Krištofová 

 

KA12 Sdílení učeben/dílen/laboratoří SŠ pro povinnou výuku žáků ZŠ zaměřenou na 

přírodovědné a technické vzdělávání 

 

 

Laboratoř pěstování rostlin 

 

 

Chemická laboratoř 

 

 

KA5 Celoroční pravidelně se opakující volnočasové aktivity, zaměřené na přírodovědné 

a technické vzdělávání žáků SŠ, jejichž obsahová náplň musí navazovat na ŠVP pří-

slušné školy 

KA2 Vybavení prostor pro výuku hmotným neinvestičním majetkem a spotřebním 

materiálem pro přírodovědné a technické vzdělávání 

KA11 Stavební úpravy škol, které budou nezbytné pro rozvoj přírodovědného a tech-

nického vzdělávání popř, pro integraci žáků se zdravotním postižením do výuky 

KA6 Vytváření sítí spolupracujících škol na principu burzy středoškolských služeb 

s cílem vzájemné výměny zkušeností 
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 Praktikum na SPŠCH v Pardubicích, 20. -24. 4. 2015 

Exkurzi jsme zahájili odjezdem vlakem z lanškrounského nádraží. Po cestě jsme museli 

přestoupit v České Třebové na expres a už nám nic nebránilo být během chvíle 

v Pardubicích. Po příjezdu jsme museli ještě podstoupit krátkou cestu trolejbusem, aby-

chom se mohli ubytovat. Na místě na nás čekal pan Ing. Tomáš Svoboda Ph.D, který 

nás zavedl na vysokoškolskou kolej, kde jsme byli ubytovaní po celý týden. Hned po 

vybalení jsme se vydali 

k našemu cíli, Střední prů-

myslové škole chemické v 

Pardubicích. Pan Svoboda 

nás odvedl do třídy, která 

měla být po dobu pobytu 

naše. Po malé svačince, 

prohlídce školy a rozdělení 

do dvou skupin jsme zahájili 

vyučování. V pondělí v době 

příjezdu byla pro nás připra-

vena mikrobiologie a che-

mie. Na druhý den byl při-

praven výlet 

k Bohdanečskému rybníku. Zde jsme pozorovali ptactvo, které se nacházelo na hladině 

rybníka nebo na ostrůvku. Například byli spatřeni kormoráni, volavky, racci nebo husy 

divoké. Ve zbytku dne jsme navštívili veterinární kliniku ve středu města a také místní 

zámek. Ve středu probíhala celý den chemie pro jednu skupinu a druhá měla chemii a 

druhou polovinu dne opět mikrobiologii. Čtvrtek byl z tohoto týdne nejzajímavější. 

Všichni si vyzkoušeli střelbu na střelnici, pyrotechnický úbor a pozorně naslouchali 

přednášce o zbraních. Posledním dnem byl pátek, kdy jsme navštívili jízdní oddíl Měst-

ské policie Pardubice. Poté jsme se pěkně rozloučili a rozjeli jsme se k našim milova-

ným domovům. Dle našich dojmů, které jsou kladné, se celý týden vydařil.  

Petr Mlčoch, 2.C 

Praktika z veterinářství a zootechniky 

Tři týdny na výuky naší 

škole absolvovaly tři skupin-

ky studentů SPŠCH Pardubi-

ce. Studenti se seznamovali 

s předměty, které u nich na 

škole nevyučují a mohli by je 

upotřebit ve svém budoucím 

zaměstnání - úraz způsobený 

krávou, koněm či jiným 

zvířetem; včelařstvím, kyno-

logií, vodním záchranářstvím 

se psy a dalšími. Teoretická 

výuka probíhala v nově vy-

budovaných laboratořích, 

praxe většinou v areálu školy, popřípadě v okolí Lanškrouna.  

Mgr. Pavel Studený 
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4. Seznam zapojených ZŠ. 

 ZŠ Dobrovského Lanškroun, 

 ZŠ Smetanova Lanškroun, 

 ZŠ Bratří Čapků Ústí nad Orlicí, 

 ZŠ Jablonné nad Orlicí. 

Se všemi školami škola podepsala smlouvu o spolupráci. 

5. Udržitelnost výstupu 

Praktická výuka bude probíhat ve stejném rozsahu jako v průběhu realizace projektu a v 

souladu se ŠVP. Využíváno bude arboretum, zoopark, chemická a rostlinná laboratoř. 

Teoretická a praktická výuka botaniky, péče o zvířata, chemie a rostlinné výroby tak 

bude probíhat stejným způsobem jako v průběhu realizace projektu a to v souladu se 

ŠVP. 

SZeŠ bude i nadále nabízet výuku ZŠ a týdenní prázdninové exkurze a kroužky pro 

žáky základních škol. 

Během doby udržitelnosti SZeŠ Lanškroun zajistí besedy se 3 odborníky z praxe a na-

dále budou probíhat dva zájmové kroužky. 

Nadále bude probíhat spolupráce mezi SPŠCH Pardubice a SZeŠ Lanškroun na úrovni 

výměny výukových materiálů a předávání zkušeností. 

Mgr. Lenka Tejklová 

 

Projekt 1_udržitelnost 

 

Podpora přírodovědeckého a technického vzdělávání 

v Pardubickém kraji  
OPVK reg. číslo CZ.1.07/1.1.00/44.0012 

Prázdninové soustředění ZŠ (udržitelnost projektu) 
Letos pořádala naše škola prázdninové soustředění pro žáky základních škol. Proběhlo v 

termínu od 12. do 17. července 2015 a zúčastnilo se ho celkem 30 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, zahrady Harta 

nebo ukázka agility. V rámci 

jednodenního výletu jsme 
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navštívili záchrannou stanici zvířat v Pasíčkách a zámek a hřebčín ve Slatiňanech. Ne-

chyběl čas ani na sport a odpočinek – návštěva horostěny, minigolfu a v případě pěkné-

ho počasí i koupání. 

Myslím si, že většina studentů odjížděla spokojena. 

Mgr. Lenka Chrobáková 

 

Projekt 2 

 

Jazyková gramotnost – základ vzdělání 
OPVK reg. číslo: CZ.1.07/1.1.00/56.1971 

 

Jako stovky jiných základních a středních škol i naše škola využila výzvy MŠMT a 

podala projektovou žádost v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence-

schopnost. 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 (stínování pro učitele v zahraniční 

partnerské škole). Co se týká studentů, bude jim umožněn zahraniční jazykově – vzdě-

lávací pobyt v anglicky mluvící zemi. Tím se nám otevřela skvělá možnost navštívit s 

šedesáti studenty mystický Wales, který je již v našem „hledáčku“ po dlouhou dobu. 

V pozadí tentokrát nezůstal ani náš rodný jazyk. Školní knihovna se naplní více jak 

dvěma stovkami nových knih díky čtenářským dílnám, které mají pod vedením učitelů 

českého jazyka za úkol zkvalitnit čtenářství a čtenářskou gramotnost. Věříme, že všech-

ny plánované akce obohatí jak naše žáky, tak i učitele o nové zážitky, zkušenosti a do-

vednosti.    

Mgr. Radmila Janoušková 

 

Projekt 3 

Střední škola zemědělská a veterinární Lanškroun – moderni-

zace 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 do-

kument určující priority regionu pro programovací období 2007-2013. 

Globálním cílem ROP NUTS II Severovýchod je zvýšení kvality fyzického prostředí 

regionu, což by mělo vést ke zvýšení atraktivity regionu pro investice, podnikání a život 

obyvatel.  

Prostřednictvím investic tohoto projektu se podařilo zlepšit zázemí naší Střední školy 

hlavně pro praktickou výuku žáků oboru Veterinářství a Agropodnikání. Byla vybudo-

vána „minimlékárna“, tedy stavebně–technologické úpravy staré budovy školy, kde se 

žáci budou účastnit procesu výroby mléčných výrobků, jak po stránce vlastních techno-

logických postupů, tak po stránce kontroly hygieny výroby. Zpracovávat se bude syrové 
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kravské mléko vyprodukované na školním statku a žáci tak budou mít možnost účastnit 

se celého výrobního procesu „od A až do Z“. Mléčné výrobky budou končit ve školní 

jídelně a tak bude efektivně uzavřen celý proces. Nedílnou součástí projektu je i interak-

tivní učebna s prosklenou stěnou přímo navazující na nejdůležitější článek technologic-

kého zpracování mléka- pasteur, nejen žáci tak budou moc nahlédnout do útrob mini-

mlékárny při výrobě, aniž by narušili vlastní výrobní proces. Poslední součástí je mo-

dernizovaná a rozšířená pitevny, kterou budou využívat převážně žáci při studiu veteri-

nárních předmětů. 

V současné době je již dokončena stavební a technologická část projektu a pracuje se na 

spuštění vlastního provozu mlékárny. Od nového školního roku se také bude plně vyu-

žívat pitevna a její zázemí. Celková investice byla realizována za 11,5 milionů korun. 

Ing. David Hruška, ředitel školy 
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Spolupráce školy na regionální úrovni 

Vzhledem k oborovému zaměření se snažíme nejvíce spolupracovat se zemědělskými 

podniky (ZD Sloupnice, ZOD Žichlínek, ZOD Zálší), 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 2014/15 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 Budějo-

vicích.  

Každoročně spolupracujeme s Agrokonzultou Žamberk, Zemědělským svazem, Agrární 

komorou a MZe ČR při pořádání odborných seminářů a vzdělávání zemědělské veřej-

nosti. 

Jsme cvičnou školou ČZU Praha a máme akreditaci MZe ČR na trvalé vzdělávání zá-

kladny rezortu. Jsme členy Asociace pro zemědělský prostor. 

Dlouhodobě spolupracujeme s Českou jezdeckou federací při pořádání jezdeckých zá-

vodů a udělování licencí jezdců a cvičitelů.  

Ing. David Hruška, ředitel školy 
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Studenti 2014/2015 

Třída: 1.A Třídní učitelka: Mgr. Chrobáková Lenka 

Celkem žáků: 31 z toho chlapců: 8 dívek: 23   

Abrahamová Vendula Kaplanová Petra Miškovičová Marie Tauer Jiří 
Bejčková Sandra Kněžourová Tereza Polchuk Stanislav Tichá Karolína 
Faltová Karolína Knížková Adéla Sajfrídová Michaela Trojánková Kristýna 
Fikejsová Yveta Kounicová Annamarie Snížková Johana Vařečková Andrea 
Hanusová Kateřina Kuťáková Šárka Stárek Vojtěch Vlach Jan 
Havlasová Barbora Kyral František Strohnerová Kateřina Vraspírová Lucie 
Holubová Vendula Láznická Drahomíra Štajgl Dominik Vybíral Jakub 
Horská Kamila Lopaurová Hana Šulc Marek   
        

Třída: 1.B Třídní učitelka: Mgr. Dolečková Martina 

Celkem žáků: 28 z toho chlapců: 3 dívek: 25   

Blažková Barbora Hájková Martina Krčová Helena Nová Kateřina 
Buryšková Veronika Havrlantová Barbora Lach Aleš Obstová Tereza 
Divíšková Barbora Horáková Daniela Lehký Pavel Rožycká Bára 
Dobešová Karolína Chocholatá Kristýna Maňoušková Helena Sedláčková Vendula 
Ficnarová Kristýna Kalousová Kateřina Menšíková Barbora Svejkovská Andrea 
Foglová Tereza Kopsová Lenka Mládková Veronika Výmola Radek 
Galíček Tereza Korábová Simona Němečková Sára Zemanová Eva 
        

Třída: 1.C Třídní učitelka: Mgr. Tomková Martina 

Celkem žáků: 27 z toho chlapců: 0 dívek: 27   

Alánová Eva Mifková Markéta Rotová Daniela Šrámková Tereza 
Bartlová Barbora Moravcová Denisa Rovenská Ivana Tichá Tereza 
Borková Marie Morová Jana Sauerová Simona Vachutková Martina 
Dvořáčková Nikola Ondrová Barbora Severová Věra Vinařová Barbora 
Kmentová Natálie Piknová Andrea Simandlová Lucie Vlasáková Jana 
Kubíčková Adéla Pilná Veronika Suchomelová Růžena Zapletalová Michaela 
Kuchová Kateřina Ponková Radka Šepsová Lenka   
        

Třída: 2.A Třídní učitelka: Ing. Zemanová Věra 

Celkem žáků: 16 z toho chlapců: 3 dívek: 13   

Bartoš Pavel Jančuš Šimon Krátká Jana Skalická Sabina 
Cestrová Klaudie Jansa Lukáš Málková Kateřina Špůrová Nikoleta 
Honzová Veronika Kašecká Marie Michalková Veronika Štorková Adéla 
Hvězdová Nikola Kašparová Marie Rejlová Tereza Uskobová Kateřina 
        

Třída: 2.B Třídní učitel: Mgr. Studený Pavel 

Celkem žáků: 22 z toho chlapců: 3 dívek: 19   

Brůnová Kateřina Krčmářová Renáta Prášková Vendula Toušková Kateřina 
Čáp Radim Kysmanová Natálie Slavíčková Michaela Venouš Daniel 
Čavojová Anna Marková Kristýna Strnadová Eliška Votavová Šárka 
Faltejsková Dana Mašíčková Natálie Švestková Ivona Vrbová Sabina 
Hájková Veronika Menšíková Klára Tomášková Kateřina   
Krčmář Jaromír Pešková Aneta Tomíšková Lucie   
        

Třída: 2.C Třídní učitelka: Ing. Zíková Petra 

Celkem žáků: 25 z toho chlapců: 2 dívek: 23   

Baranovská Monika Hrdličková Michaela Mlčoch Petr Prchalová Markéta 
Böhmová Lucie Huška Ondřej Nekovářová Monika Slováčková Michaela 
Brücknerová Romana Jiroušková Eliška Němcová Natálie Šafratová Lucie 
Dlouhá Šárka Jůvová Daniela Nosková Veronika Šnejdrlová Naděžda 
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Grežová Šárka Kočí Nikol Nováková Kateřina   
Grosspitschová Amálie Krobotová Lenka Patáková Anna   
Hájková Bára Kubová Jarmila Pešavová Jana   
        

Třída: 3.A Třídní učitelka: Mgr. Krištofová Tereza 

Celkem žáků: 28 z toho chlapců: 5 dívek: 23   

Bártová Andrea Chládková Veronika Kubíková Simona Rychtová Kristýna 
Benešová Michaela Chvojková Evelína Lorencová Lucie Sedláček Jakub 
Cupalová Zdeňka Ivičičová Eliška Maryšková Lucie Sedláčková Lucie 
Dlasková Iva Jetenská Kamila Mařáková Zuzana Šimůnková Kateřina 
Ferbasová Andrea Kalinová Barbora Murín Jan Špičák Martin 
Galbavá Kristýna Koleňáková Nikola Ouřecký Tomáš Štefunková Nikola 
Hůlková Markéta Krabicová Věra Plesoinigová Carmen Vyšohlíd Tomáš 
        

Třída: 3.B Třídní učitelka: MVDr. Podhorná Iva 

Celkem žáků: 25 z toho chlapců: 3 dívek: 22   

Andrlová Valerie Homolová Anna Pávková Lucie Štěpánová Jana 
Broulík Milan Izáková Karolína Pecháček Martin Trojanová Magdaléna 
Dlouhá Tereza Janošová Diana Peterková Andrea Vávrová Kateřina 
Doleželová Martina Kaiserová Veronika Plzáková Barbora Vokasová Nikola 
Dušková Maria Kašparová Šárka Řiháčková Michaela   
Harciníková Michaela Laštovičková Petra Skřivan Jan   
Hintnausová Eliška Lisiecka Zofia Šebestová Marie   
        

Třída: 4.A Třídní učitelka: Ing. Ehlová Irena 

Celkem žáků: 22 z toho chlapců: 5 dívek: 17   

Černohous Lukáš Janošťáková Lucie Peterková Veronika Šubrtová Eva 
Fialová Zdeňka Ježdíková Michaela Petrus Jakub Tománková Johana 
Fikr Marek Knollová Veronika Radová Eliška Venglovičová Šárka 
Filip Jan Maixner Tomáš Rybková Martina Zemanová Lucie 
Frimlová Monika Němčíková Lucie Seidlová Cindy Patricia   
Hurtíková Andrea Obstová Daniela Ševčíková Radka   
        

Třída: 4.V Třídní učitelka: Mgr. Tejklová Lenka 

Celkem žáků: 25 z toho chlapců: 0 dívek: 25   

Bitnarová Lucie Kruntorádová Romana Petraníková Lidmila Šošková Radka 
Broulíková Jana Loubová Dana Procházková Michaela Špryňarová Markéta 
Buďová Ludmila Marková Petra Rádlová Alena Trávníčková Barbora 
Dvořáková Šárka Maturová Simona Řičařová Marie Turková Kristýna 
Flíborová Dominika Mlčochová Veronika Sittová Vanda   
Injajevová Monika Novohradská Aneta Sluková Tereza   
Kalivodová Monika Novotková Natálie Soukalová Lucie   
        

Třída: 4.DS Třídní učitelka: Ing. Tmějová Jaromíra 

Celkem žáků: 18 z toho mužů: 5 žen: 13   

Frajman Michal Kodešová Marie Plešingerová Iva Šípová Bohdana 
Holubová Jana Kohoutová Marie Alexan-

dra 
Ryba David Štorková Dagmar 

Hryzlík Luděk Konopková Marie Smola Miloš Winigová Marie 
Kaplanová Martina Mička František Šedivá Sára   
Knápková Lucie Minářová Sylva Šilarová Michala   
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