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Úvodní slovo ředitele školy 

Vážení příznivci Střední školy zemědělské a veterinární Lanškroun, 

předkládáme vám Výroční zprávou o činnosti naší 

školy. Zpráva hodnotí uplynulé období školního roku 

2017-2018 a zároveň nastíní plány pro školní rok 2018-

2019. V tomto školním roce se opět nerealizovala 

žádná větší investice, vypracoval se projekt na novou 

elektroinstalaci v části Staré budovy, v celé nové bu-

dově a spojovacím krčku se školní tělocvičnou. Stále 

více se využívá vybudované zázemí a nově pořízené 

učební pomůcky pořízené z prostředků Ministerstva 

zemědělství ČR (COP), Pardubického kraje, Evrop-

ských fondů ROP NUTS SV II, OP VK a neinvestič-

ních prostředků ERASMUS + a OP VK. Intenzivně se 

využívaly učebny, zázemí školního statku se rozšířilo 

o nově zbudované zázemí pro žáky na prázdninových 

a víkendových praxích a činnostech pro školu. Bohatě 

využíváme školní mlékárnu, arboretum a selský dvůr. 

Slouží pro výuku žákům naší školy, ale navštěvují je 

také žáci základních škol z Lanškrouna, jeho okolí, ale 

i Orlickoústecka. V loňském roce pokračovala také 

spolupráce s univerzitami a zahraničními partnery škol 

zapojených do Evropských programů ERASMUS+. 

Škola během roku opět prošla několika řádnými a ná-

slednými kontrolami ze strany zřizovatele, správce ev-

ropských fondů jednotlivých projektů, SSSZ, SZIF, 

plemenářské inspekce, KVS a FÚ. 

Součástí příjímacího řízení žáků do prvních ročníků byly společné testy z matematiky a českého jazyka dodávané 

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

jsme si stanovili přísnější limity pro přijetí žáku do prvního ročníku školy. Do stávajícího školního roku nastoupilo 

92 žáků do oboru Agropodnikání a Veterinářství.  

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

zaměstnanci školy.  

Tak jako každý rok vrcholnou prezentací školy byly květnové jezdecké závody O hliněný pohár a Den zemědělské 

školy 2018 spolu s doprovodným programem, součástí těchto oslav školy bylo i slavnostní odhalení busty býku 

LA Lanslide ET společně s představiteli Svazu chovatelů českého strakatého skotu, z. s., Chovatelského družstva 

Impuls, zástupců Pardubického kraje a zahraniční návštěvy z partnerské školy v Gruzii.  

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

pořádaných profesními zemědělskými organizacemi (Zemědělský svaz ČR, Agrární komora) i jednotlivými ze-

mědělskými družstvy a městem Lanškroun.  

Nově jsme se zapojili do Společenstva firem při městě Lanškroun.  

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

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

V průběhu roku 2017/2018 se pořádaly inovované zemědělské kurzy: 

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

– stupeň I 

 KURZ PRO VÝKON OBECNÝCH ZEMĚDĚLSKÝCH ČINNOSTÍ 

 CVIČITEL JEZDECTVÍ 
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 DALŠÍ ODBORNÉ KURZY A ŠKOLENÍ POŘÁDANÉ NAŠIMI PARTNERY V NAŠÍ ŠKOLE (Zemědělský 

svaz, Agrární komora, Agrovenkov, Mladí agrárníci). 

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

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

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

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

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

litnění vzdělávání v oblasti zemědělství a veterinářství. 

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

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

borné učebny), sloužícího žákům školy i zájemcům z řad dalšího vzdělávání odborné veřejnosti. Tak jako v roce 

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

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

uplynulého školního roku a přiblížit vám život naší školy, žáků, zaměstnanců a přátel SZeŠ Lanškroun. 

Ing. David Hruška, ředitel školy 
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Charakteristika školy 

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

z pěti významných celků – vlastní školy, školního statku, který svými objekty přímo navazuje na areál školy; 

domova mládeže, jídelny a školní mlékárny. Tato skutečnost vytváří téměř ideální podmínky pro výuku všeobecně 

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

sportovní činnost a autoškolu. Při škole funguje také sportovní klub, jezdecký klub, řada zájmových činností a do-

plňková činnost. 

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

vyučujeme všechny obory na základě zpracovaných ŠVP. 

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

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

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

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

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

venkovského prostoru se sídlem v Humpolci a M.A.S. Lanškrounsko.  

Škola má bohatou mezinárodní spolupráci a v rámci mezinárodních projektů připravujeme naše žáky a učitele na 

život v EU a také se snažíme zlepšit komunikační schopnosti zejména v anglickém jazyce. Spolupracovali jsme 

se školami obdobného typu v Itálii, Francii, Německu, Polsku, Rakousku, Slovinsku, Dánsku, Švédsku, Portugal-

sku, Bulharsku, Norsku a Slovensku, Islandu, Chorvatsku a Francouzské Polynésii. Pedagogové se připravují na 

možnou výuku odborných předmětů v angličtině pro případ spolupráce s ČRA a vzniku výukového centra v roz-

vojové Zambii či Gruzii. Do budoucna chystáme i spolupráci s rusky mluvícími zeměmi zejména s Ukrajinou 

a Moldavskem.  

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

-výcvik koní a jezdectví 

-výuka a vzdělávání 

-výzkum a vývoj 

-koupě zboží za účelem prodeje 

-plnění výrobních úkolů zemědělské prvovýroby a dodání zboží a služeb 

-obchodování s plemenným materiálem zvířat 

-silniční motorová doprava nákladní 

-práce a služby zemědělské techniky 

-biotechnické a biotechnologické služby v chovech skotu a koní 

-autoškola 

-pronájem ubytovacích zařízení 

-stravování 

-veterinářství  

Ing. David Hruška, ředitel školy 
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Název 
Střední škola zemědělská a veterinární Lanškroun 

Sídlo organizace 
563 22 Lanškroun, Dolní Třešňovec 17, 

loc: 49o55’23,4”N; 16o36’43,84”E 

IČO 
00087670 

IZO 
000087670 

REDIZO 
600013146 

Kontakt 
web: www.szes-la.cz 

e-mail: info@szes-la.cz 

tel./fax: +420 465 321 098 

datová schránka ID: ndq5s3g 

Právní forma 
příspěvková organizace, zřizovatel Pardubický kraj 

Náplň činnosti 
vzdělávání a výchova žáků 

Ředitel školy 
Ing. David Hruška 

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

Zástupkyně ředitele 
Mgr. Daniela Pravdová 

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

Vedoucí učitelka praxe 
Ing. Miluše Klížová 

tel.: +420 465 321 098, e-mail: klizova@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, Mgr. Andrea Pešková, Michaela Gloserová 

e-mail: tmejova@szes-la.cz 

Domov mládeže 
Bc. Bohdan Melnyk, vedoucí vychovatel 

e-mail: melnyk@inlan.cz, dm@szes-la.cz 

tel. +420 465 324 898, tel./fax:+420 465 324 597  

 

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

 

Počet žáků 309 

 

Průměrný počet žáků na třídu 25,75 

 

Průměrný počet žáků na učitele 10,20 

 

Průměrná docházka žáků 88,88% 

 

Škola vyučovala následující obory 

AGROPODNIKÁNÍ: 41-41-M /01, DENNÍ 102 

VETERINÁŘSTVÍ 43-41-M/01, DENNÍ 207 

 

Počet žáků, kteří opakovali ročník 2 

 

Počet žáků, kteří předčasně ukončili studium 12 

 

Počet žáků, kteří byli ze studia vyloučeni 1 

 

Počet žáků, kteří přešli z jiných škol 5 

 

Žáci s 2. a 3. st. z chování 1,29% 

 

Celkový počet neomluvených hodin 118 

 

Počet žáků, kteří přerušili studium 1 

 

 



Výroční zpráva za školní rok 2017/2018 

15 

Úkoly na školní rok 2018/2019 

1. Snažit se o naplnění školy žáky se zájmem o studium (v rámci možné kapacity).  

2. Obnovovat a modernizovat přístrojové vybavení. 

3. Vylepšit prostředí uvnitř a v areálu školy a školního statku. 

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

ních žáků a popularizovat zemědělství jako takové. 

5. Neustále usilovat o zlepšení výsledků výchovně vzdělávacího procesu s důrazem na vynikající a výji-

mečné studenty (spolupráce se sociálními partnery, stipendia); snížit absenci a počet neprospívajících 

žáků. 

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

středků. Stabilizovat naše kontakty na 2-3 zahraniční školy (Slovensko, Švédsko, Francie) a s těmi úzce 

a pravidelně spolupracovat. 

7. Zefektivnit propagaci oboru Agropodnikání, zvýšit jeho atraktivnost.  

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

kové propagaci školy.  

9. Stále nabízet získání licence cvičitele, pořádat odborné akreditované kurzy zakončené pověřením či 

oprávněním dle platné legislativy ČR a EU (Inseminační a embryonální kurzy, paznehtářské kurzy, kurzy 

všeobecného zemědělského vzdělání, kurzy na ochranu rostlin při použití chemických přípravků atd). 

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

covat s výzkumem; nadále pořádat odborné semináře. 

11. Udržovat a modernizovat areál školního statku na farmu odpovídající modernímu pojetí hospodaření při 

zachování vesnického rázu. 

12. Realizovat opravu elektroinstalace nové budovy. 

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

a ČZU v Praze. 

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

Výuka praktických činností v odborných předmětech v roce 2017/2018 

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

Pod vedením učitelů praxe a instruktorů probíhají praxe odborné rozvrhové, odborné blokové a odborné individu-

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

areál školy. Hlavními pracovišti je stáj chovu koní, stáj chovu skotu (telata, jalovice, dojné krávy a krávy bez tržní 

produkce mléka), stáj K96 (výkrm býků, jalovice, chov prasat) chov drůbeže, ovcí a koz (tzv. Selský dvůr) a  školní 

mlékárna. Žáci se zaměřením na zemědělský provoz se účastní mechanizačních činností na školním statku podle 

etap polních prací. Vybraní žáci se přímo účastní polních prací, kde pod dozorem instruktorů školního statku se 

podílejí zejména na podzimních pracích (např. sklizeň kukuřice nebo hnojení). 

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 pro-

stor kotců a voliér, čištění zvířat, spoluúčast na výcviku psů. Nově zde byl otevřen i útulek pro kočky. Toto zázemí 

využívají studenti všech oborů, zejména však studující oboru Veterinářství. 

Od letošního školního roku studenti 2. ročníků oboru veterinářství absolvují praxi v obchodě  Chovex s. r. o., který 

se zabývá chovem a prodejem exotických zvířat, domácích mazlíčků a chovatelských potřeb. Žáci získali doved-

nosti např. s chovem rybiček, želv a drobných hlodavců. Naučili se pečovat o terária a akvária. Zároveň se sezná-

mili prodávaným sortimentem. 

Rovněž další letošní novinkou byla spolupráce s Letohradskou zemědělskou společností a.s., kde žáci 3. ročníků 

obou oborů asistovali u porodů krav a následně pečovali o narozená telata. Prohloubili své dovednosti s ošetřová-

ním telat včetně  označování či provádění drobných veterinárních úkonů pod dohledem lékaře. 

Pro doplnění a rozšíření výuky i ve školním roce 2017/2018 škola využívala pro praxe osvědčená smluvní praco-

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

zemědělskou prvovýrobou ZOD Žichlínek, ZD Bystřec, ZD Sloupnice. S posledně jmenovaným se prohloubila 

spolupráce natolik, že bylo žákům nabídnuto studijní stipendium a možnost absolvování praxí.  Dále například 
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Herba Líšnice, kde je možné načerpat znalosti s provozováním agroturistiky. Rozvíjí se spolupráce s Chovatel-

ským družstvem Impuls, kde řada studentů pomáhala připravovat zvířata na přehlídky. V Klasu Nekoř a.s. se mimo 

chov zvířat zabývají prodejem a servisem techniky firmy Klas.  

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

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

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

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

dujících chovech koní: u pana Skřivana na Suché u Litomyšle, u manželů Půlpánových, hřebčín Equus Kinský 

v Hradištku nedaleko Sadské; milovníci dostihových koní najdou uspokojení při praxích v dostihové stáji pana 

Votavy v Ostrově u Lanškrouna. Zájemci o westernové ježdění najdou zázemí u pana Kněžoura v Ostrově u Lan-

škrouna, zájemci o využívání koní v zemědělství a lesním hospodářství u Jaroslava Marvana z Květné. Žáci čtvr-

tého ročníku absolvovali praxi ve státním hřebčíně Kladruby nad Labem, hřebčín Slatiňany 

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

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

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

Žáci oboru Veterinářství ve 3. ročníku vykonávají odbornou prázdninovou individuální praxi a odbornou indivi-

duální praxi na základě dohod o vykonání praxe u veterinárních lékařů, na veterinárních klinikách, v útulcích pro 

postižená zvířata, v útulcích pro psy, zoologických zahradách, obchodech s potřebami pro zvířata. Stejný model 

funguje i u 4. ročníku tohoto oboru. 

Žáci oboru Agropodnikání ve 3. ročníku jako obornou prázdninovou a ve 4. ročníku vykonávají individuální praxi 

na základě dohod o vykonání praxe na zemědělských farmách, kde se podílejí na zemědělské prvovýrobě. Dále 

v jezdeckých stájích různého zaměření a také často v zoologických zahradách. 

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

získat co nejvíce praktických dovedností a znalostí. 

Ing. Miluše Klížová 
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Autoškola 2017/2018  

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

vozidla, v rozsahu stanoveném Školním vzdělávacím programem. Hlavní obsahovou částí předmětu je výuka pra-

videl silničního provozu, výuka techniky a konstrukce motorových vozidel a zdravotní příprava. Součástí výuky 

je i praktická příprava žáků v řízení traktoru ve druhém ročníku a v řízení osobního automobilu ve třetím ročníku. 

Obdobně výše uvedené platí i pro obor Veterinářství, kde probíhá výuka a výcvik pro získání řidičského oprávnění 

skupiny B ve třetím ročníku.  

Výuka teoretické části předmětu probíhá v hlavní budově školy, v učebně předmětu motorová vozidla. K výuce se 

používají aktuální výukové programy, modely částí vozidel, popřípadě obrazová schémata. K výuce praktické 

části údržby vozidel máme vytvořené zázemí na hale praktické výuky autoškoly. Pro výcvikové jízdy má autoškola 

k dispozici traktory Z-7711, Z-5211 a od listopadu 2017 i traktor Zetor PROXIMA 80. Za traktory máme pro 

výcvik dva přívěsy za traktor o nosnosti 5t a od listopadu 2017 nový traktorový přívěs URSUS o nosnosti 8950kg. 

Pro výcvik sk.“B“ má autoškola k dispozici osobní automobily Škoda Fábia a Škoda Rapid. Výuka a výcvik jsou 

směřovány k získání řidičského oprávnění skupiny T (traktor) a skupiny B (osobní automobil) formou závěrečné 

zkoušky před zkušebním komisařem. Základní výuku a výcvik mají žáci zdarma, hradí pouze příslušnému odboru 

dopravy náklady na provedení závěrečné zkoušky. 

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

pinu T a sk. B + E. Nabídka možnosti absolvovat za úhradu výuku a výcvik pro získání řidičského oprávnění 

skupiny T, B a B + E platí i pro veřejnost. Tyto služby zajišťujeme v rámci hospodářské činnosti autoškoly.  

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

Kubeš a pan Ing. Jan Račanský. Výuku předmětu Motorová vozidla vyučuje pan Zdeněk Paďour.  

Autoškola při SZeŠ Lanškroun počítá i v následujících letech s výukou předmětu Motorová vozidla a se službami 

pro veřejnost. 

Zdeněk Paďour, vedoucí autoškoly 
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Školská rada 

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

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

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

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

ročně tak, aby mohla rada plnit své hlavní úkoly. Schůzky rady se uskutečňují vždy na jaře a na podzim. 

Školská rada se vyjadřuje k návrhům školních vzdělávacích programů, schvaluje výroční zprávu o činnosti školy, 

schvaluje školní a stipendijní řád, pravidla hodnocení žáků, podílí se na tvorbě koncepčních záměrů, projednává 

návrh rozpočtu školy na příští rok, projednává inspekční zprávy, podává podněty. 

Zástupcem zákonných zástupců nezletilých žáků, zletilých žáků a studentů je paní Michaela Gloserová, zástupcem 

pedagogických pracovníků je Ing. Jaromíra Tmějová. Za zřizovatele je členem rady Mgr. Andrea Pešková. 

Ing. Jaromíra Tmějová 

Činnost SRPŠ 

SRPŠ pomáhá škole při plnění jejího poslání, koordinuje a sjednocuje výchovné působení školy a rodičů. Zasedání 

celoškolského výboru probíhá za účasti zástupců rodičů z jednotlivých tříd dvakrát do roka. Předsedou celoškol-

ského výboru je paní Sylva Helekalová, matka studentky ze třídy 1. A. Rodiče jsou informováni o aktivitách školy 

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

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

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

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

tovních výdajů studentům při účastech na soutěžích a seminářích a výměnných praxí. 

Ing. Věra Zemanová 

ICT 2017/2018 

Oblast informačních a komunikačních technologií několik let čerpala z modernizace vybavení realizovaných 

v předchozích letech z projektů ESF a akce EU peníze SŠ. Všechny tyto projekty byly primárně zaměřeny na 

tvorbu výukových materiálů, ale jako související efekt přinesly možnost také modernizace technického didaktic-

kého vybavení. Nicméně čas je neúprosný a tak ze tří učeben vybavených počítači pro výuku žáků jedna má vy-

bavení ve stáří 9 let, druhá 7 let a ta nejnovější byla v tomto školním roce využívána již pátým rokem. Opět jsme 

se dostali do situace, kdy většina ICT vybavení využívaného pro výuku je starší pěti let a bude třeba začít s pláno-

váním obnovy. 

Situace ve stavu počítačů, kterými jsou vybaveny jednotlivé kabinety, ale i učebny je naproti tomu o něco přízni-

vější. Obměna vybavení se řeší průběžně – obvykle nákupem několika repasovaných počítačů v průběhu roku (v 

tomto školním roce 5 repasovaných značkových kancelářských strojů určených do učeben), takže počítačů vyža-

dujících obměnu, je dnes už menšina. Také vybavenost učitelů notebooky – pořízenými z realizovaných projektů 

na počátku tohoto desetiletí, přináší servisní starosti a stroje vyžadují opravy. Dva notebooky selhaly již zcela a 

staly se dodavateli náhradních dílů pro ostatní. 

Internet je dnes takovou samozřejmostí, že generace současných žáků si svět bez této technologie téměř neumí 

představit. Školní web se tak stal základním informačním a propagačním prostředkem školy. Stávající webová 

prezentace se stala zastaralou a problematicky udržovatelnou. V průběhu školního roku tedy byla připravena 

a zhruba v pololetí spuštěna prezentace nová. Je postavena na moderním základě, responzivní, přístupná zabezpe-

čeným protokolem a přehledně zobrazitelná na libovolném zařízení připojeném k internetu. Nezanedbatelným a 

populárním pomocníkem při propagaci a zviditelnění školy vzhledem k veřejnosti je také školní facebookový pro-

fil, na němž prezentujeme aktuální dění ve škole. 

Trvale využívanou je také webová aplikace informující rodiče a studenty o studijních výsledcích a absenci včetně 

rozhraní pro komunikaci mezi školou, rodiči a studenty. Během jednoho pololetí vykazuje tato aplikace desítky až 
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stovky tisíc přístupů oprávněných uživatelů (žáci, rodiče, učitelé). Také provoz této aplikace byl zabezpečen šif-

rovaným protokolem pro přenos informací.  

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

v rámci udržitelnosti vzdělávací materiály pro oba projekty ESF – tedy jeden pro studenty školy a druhý pro oblast 

vzdělávání veřejnosti (dospělých) v oboru zemědělství. Vzhledem k ukončené udržitelnosti projektů, z něhož byl 

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

Tato úprava by měla přinést výraznou úsporu nákladů při zachování plné funkčnosti. Také přístup k informacím 

se pro žáky zjednoduší. Portál bude možné dále rozvíjet a používat i v dalších předmětech výuky.  

V závěru minulého školního roku bylo vedením školy rozhodnuto o změně připojení školy k internetu. Po dvaceti 

letech, kdy je škola k internetu připojena, jsme tedy změnili poskytovatele připojení a s tím byly spojeny souvise-

jící operace. (přeregistrace domény, adresy serverů, hosting školního webu, …). Na přelomu roku se podařilo také 

zakoupit nový server (náhradou za stávající, který poměrně spolehlivě sloužil téměř deset let). Jeho nasazení při-

neslo další změny v organizaci a zabezpečení školní síťové infrastruktury. 

Mgr. Emil Fogl 
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Vozatajství 
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Učební plán – Agropodnikání 

 Název a adresa školy: Střední škola zemědělská a veterinární Lanškroun 

  Lanškroun, Dolní Třešňovec 17, 563 22  

 Název školního vzdělávacího programu: Agropodnikání 

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

 Délka a forma vzdělávání: 4 roky, denní studium 

 Platnost vzdělávacího programu: od 1. 9. 2015 

 

Denní studium 

směr zemědělský provoz 

Předmět 

Počet týdenních vyučovacích hodin 

v ročníku 

Celkem 

hodin 

 1. 2. 3. 4.  

A. Povinné vyučovací předměty      

a)základní      

Český jazyk a literatura 3 2 3 4 12 

Anglický jazyk/ Německý jazyk1) 3 3 2 3 11 

Občanská nauka  1 1 1 3 

Dějepis 2    2 

Zeměpis 2    2 

Matematika 3 4 3  10 

Fyzika 2    2 

Informační technologie 2 2   4 

Tělesná výchova 2 2 2 2 8 

Biologie a ekologie 3 4   7 

Chemie 3 3   6 

Základy mechanizace 4 3   7 

Pěstování rostlin*  3 3 5 11 

Chov zvířat*  3 3 6 12 

Ekonomika a podnikání*   4 4 8 

Motorová vozidla  2 2  4 

Praxe*2) 1 2 2 1 6 

Rozvoj venkova a agroturistika    2 2 

celkem základní 30 34 25 28 117 

b) volitelné      

Seminář z matematiky/ Seminář z anglického ja-

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

Základy účetnictví*   2  2 

Stroje a zařízení/Právo 4)   2  2 

Kynologie/ Myslivost 5)   2  2 

Ochrana rostlin/ Psychologie/ Seminář z biologie/ 

Seminář z chemie6)    2 2 

Obnovitelné zdroje/Laboratorní technika 7)    1 1 

Celkem volitelné   8 5 13 

Celkem povinné vyučovací předměty 30 34 33 33 130 

3030 
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POZNÁMKY K UČEBNÍMU PLÁNU 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ností i v zahraničí. 

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

ných předmětech.  

Bližší rozpis praxí je uveden v učební osnově předmětu praxe. 

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

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

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

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

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

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

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

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

a podle možností školy. 

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

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

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

rozhoduje ředitel školy dle možnosti a potřeb školy a platných předpisů. 

 

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

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

Předmět 

Počet týdenních vyučovacích hodin 

v ročníku 

Celkem 

hodin 

 1. 2. 3. 4.  

A. Povinné vyučovací předměty      

a)základní      

Český jazyk a literatura 3 2 3 4 12 

Anglický jazyk/ Německý jazyk1) 3 3 2 3 11 

Občanská nauka  1 1 1 3 

Dějepis 2    2 

Zeměpis 2    2 

Matematika 3 4 3  10 

Fyzika 2    2 

Informační technologie 2 2   4 

Tělesná výchova 2 2 2 2 8 

Biologie a ekologie 3 4   7 

Chemie 3 3   6 

Základy mechanizace 2 2   4 

Pěstování rostlin*  2 3 3 8 

Chov zvířat *  2 3 4 9 

Ekonomika a podnikání *   4 4 8 

Motorová vozidla  2 2  4 

Praxe*2) 1 2 2 1 6 

Rozvoj venkova a agroturistika    2 2 

Celkem základní 28 31 25 24 108 

b) volitelné      

Seminář z matematiky/ Seminář z anglického ja-

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

Základy účetnictví *   2  2 

Chov koní *   2 3 5 

Jezdectví 4) 3 3 3 3 12 

Teorie jízdy 1 1   2 

Celkem volitelné 4 4 9 8 25 

Celkem povinné vyučovací předměty 32 35 34 32 133 

 

POZNÁMKY K UČEBNÍMU PLÁNU 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ných předmětech.   

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

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

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

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

rozhoduje ředitel školy dle možnosti a potřeb školy a platných předpisů. 

 

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

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

Předmět Počet týdenních vyučovacích hodin 

v ročníku 

Celkem 

hodin 

  1. 2. 3. 4.  

A. Povinné vyučovací předměty      

a)základní      

Český jazyk a literatura 3 2 3 4 12 

Anglický jazyk/ Německý jazyk1) 3 3 2 3 11 

Občanská nauka   1 1 1 3 

Dějepis 2       2 

Zeměpis 2    2 

Matematika 3 4 3  10 

Fyzika 2       2 

Informační technologie 2 2     4 

Tělesná výchova 2 2 2 2 8 

Biologie a ekologie 3 4     7 

Chemie 3 3     6 

Základy mechanizace 2 2     4 

Pěstování rostlin *   2 3 3 8 

Chov zvířat *  2 3 4 9 

Ekonomika a podnikání *     4 4 8 

Motorová vozidla    2 2   4 

Praxe*2) 1 2  2  1 6 

Rozvoj venkova a agroturistika      2 2 

Celkem základní 28 31 25 24 108 

b) volitelné      

Seminář z matematiky/ Seminář z anglického ja-

zyka/ Seminář z německého jazyka **3) 

   2 2 4 

Účetnictví * 2 2 2 2 8 

Právo *   2 1 3 

Marketing a management   2  2 

Finance a daně *    2 2 

Konverzace z anglického jazyka/ Konverzace z 

německého jazyka 4) 

1 1 1 1 4 

Celkem volitelné 3 3 9 8 23 

Celkem povinné vyučovací předměty 31 34 34 32 131 

 

POZNÁMKY K UČEBNÍMU PLÁNU 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ných předmětech.  

Bližší rozpis praxí je uveden v učební osnově předmětu praxe. 

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

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

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

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

rozhoduje ředitel školy dle možnosti a potřeb školy a platných předpisů. 

 

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

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

 

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

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

ročnících je 29 maximální 35 hodin. 

PŘEHLED VYUŽITÍ TÝDNŮ VE ŠKOLNÍM ROCE 

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

Vyučování dle učebního plánu 33 34 33 27 

Praxe odborná bloková 2 1 2 1 

Praxe odborná prázdninová 1 1 1  

Maturitní zkouška    6 

Rezerva - návrh využití: 2 2 2 1 

Sportovní výcvikový kurz 1 1 - - 

Ekologický seminář - 1 - - 

Odborný kurz - - 1 - 

Časová rezerva (exkurze, opakování, 

výchovně vzdělávací akce, apod.) 
1 - 1 1 

Celkem týdnů 38 38 38 35 

 

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

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

 Název a adresa školy: Střední škola zemědělská a veterinární Lanškroun 

  Lanškroun, Dolní Třešňovec 17, 563 22  

 Název školního vzdělávacího programu: Veterinářství 

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

 Délka a forma vzdělávání: 4 roky, denní studium 

 Platnost vzdělávacího programu: od 1. 9. 2015 

směr všeobecné veterinářství 

Předmět 
Počet týdenních vyučovacích hodin 

v ročníku 

Celkem 

hodin 

  1. 2. 3. 4.  

A.Povinné vyučovací předměty      

a)základní      

Český jazyk a literatura 3 2 3 4 12 

Anglický jazyk/ Německý jazyk1) 3 3 2 3 11 

Občanská nauka   1 1 1 3 

Dějepis 2       2 

Matematika 3 4 3  10 

Fyzika 2       2 

Informační technologie 2 2     4 

Tělesná výchova 2 2 2 2 8 

Biologie a ekologie 3 4     7 

Chemie 3 3     6 

Anatomie a fyziologie zvířat 3 2     5 

Výživa a dietetika zvířat*     2 2 4 

Chov hospodářských zvířat*  2 1 3 6 

Ekonomika a podnikání     2 2 4 

Motorová vozidla     2   2 

Laboratorní technika      1 1 

Mikrobiologie a parazitologie*   2     2 

Reprodukce zvířat*     3 2 5 

Patologie   1     1 

Hygiena a technologie potravin*  1 1 1 1 4 

Chirurgie a ortopedie*     3   3 

Nemoci zvířat*     2 4 6 

Praxe*7) 1 2 2 1 6 

Celkem základní 28 31 29 26 114 

b) volitelné       

Seminář z matematiky/ Seminář z anglického jazyka/ Se-

minář z německého jazyka **2) 
   2 2 4 

Chov a choroby drobných zvířat  2 2  4 

Psychologie/ Seminář z biologie3)    2 2 

Účetnictví/ Seminář z chemie 4)     2 2 

Kynologie a kosmetika zvířat 2    2 

Základy latiny 1    1 

Canisterapie 1    1 

Celkem volitelné 4 2 4 6 16 

Celkem povinné vyučovací předměty 32 33 33 32 130 
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Poznámky 

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

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

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

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

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

 

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

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

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

rozhoduje ředitel školy dle možnosti a potřeb školy a platných předpisů. 

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

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

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

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

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

lách. 

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

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

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

Bližší rozpis praxí je uveden v učební osnově předmětu praxe. 

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

tech. 

 

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

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

Předmět 
Počet týdenních vyučovacích hodin 

v ročníku 

Celkem 

hodin 

  1. 2. 3. 4.  

A. Povinné vyučovací předměty      

a)základní      

Český jazyk a literatura 3 2 3 4 12 

Anglický jazyk/ Německý jazyk1) 3 3 2 3 11 

Občanská nauka   1 1 1 3 

Dějepis 2       2 

Matematika 3 4 3  10 

Fyzika 2       2 

Informační technologie 2 2     4 

Tělesná výchova 2 2 2 2 8 

Biologie a ekologie 3 4     7 

Chemie 3 3     6 

Anatomie a fyziologie zvířat 3 2     5 

Výživa a dietetika zvířat*     2 2 4 

Chov hospodářských zvířat*  2 1 3 6 

Ekonomika a podnikání     2 2 4 

Motorová vozidla     2   2 

Laboratorní technika      1 1 

Mikrobiologie a parazitologie*   2     2 

Reprodukce zvířat*     3 2 5 

Patologie   1     1 

Hygiena a technologie potravin*  1 1 1 1 4 

Chirurgie a ortopedie*     3   3 

Nemoci zvířat*     2 4 6 

Praxe*5) 1 2 2 1 6 

Celkem základní 28 31 29 26 114 

b) volitelné       

Seminář z matematiky/ Seminář z anglického jazyka/ Se-

minář z německého jazyka **2) 
   2 2 4 

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

logie 3) 
   2 2 

Jezdectví 4) 3 3 3  9 

Základy latiny 1    1 

Teorie jízdy 1    1 

Celkem volitelné 5 3 5 4 17 

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

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

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

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

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

ností školy. 

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

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

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

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

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

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

lách. 

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

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

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

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

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

tech. 

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

rozhoduje ředitel školy dle možnosti a potřeb školy a platných předpisů. 

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

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

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

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

ročnících je 29, maximální 35 hodin.   

PŘEHLED VYUŽITÍ TÝDNŮ VE  ŠKOLNÍM ROCE 

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

Vyučování dle učebního plánu 33 34 33 27 

Praxe odborná bloková 2 1 1 1 

Praxe odborná prázdninová 1 1 1 - 

Maturitní zkouška - - - 6 

Rezerva (návrh využití) 2 2 3 1 

Sportovní výcvikový kurz – zimní a letní 1 1 - - 

Ekologický seminář - 1 - - 

Odborný kurz - - 1 - 

Exkurze, opakování, výchovně vzdělá-

vací akce, apod. 
1 - 2 1 

Celkem týdnů 38 38 38 35 

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

jich délce, termínu a náplni ve smyslu platných předpisů rozhodne ředitel školy.
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Hruška, Ing. Rudolf Rabas, Mgr. František Teichmann, Ing. Josef Coufal 
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Pedagogický sbor 

Jméno Aprobace 

Ing. David Hruška ředitel školy, chov zvířat 

Ing. Josef Coufal chov zvířat, praxe 

Mgr. Martina Dolečková český jazyk, psychologie, anglický jazyk 

Mgr. Emil Fogl matematika, informační technologie 

Mgr. Lenka Chrobáková tělesná výchova 

Mgr. Radmila Janoušková anglický jazyk 

Bc. Renata Kalousová jezdectví  

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

Ing. Miluše Klížová vedoucí učitelka praxe, praxe 

Mgr. Tereza Kočí  chemie, tělesná výchova 

Mgr. Vladimíra Zatloukalová anglický jazyk 

MVDr. Iva Podhorná mikrobiologie, praxe 

Mgr. Daniela Pravdová zástupkyně ředitele, matematika 

Ing. Rudolf Rabas praxe, chov zvířat, výchovný poradce 

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

Mgr. Pavel Studený český jazyk, občanská nauka 

Mgr. František Teichmann biologie, pěstování rostlin 

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

Mgr. Martina Tomková anglický jazyk, německý jazyk, zeměpis 

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

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

Ing. Petra Zíková anglický jazyk, informační technologie, práce  

 s počítačem 

Zdeněk Paďour autoškola, motorová vozidla 

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

Ing. Irena Ehlová pěstování rostlin 

MVDr. Dominika Švehlová anatomie, laboratorní technika, praxe 

Bc. Michaela Špičáková jezdectví 

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

Mgr. Radovan Foldyna anglický jazyk 

Jaromír Kubeš autoškola 

Ing. Jitka Motlová chemie, tělesná výchova 

Mgr. Jiří Novotný tělesná výchova 

 

Externisté 

MVDr. Miroslav Šilar myslivost 

Ing. Jan Račanský autoškola, praxe 

Mgr. Veronika Krislová latina 

Mgr. Kamila Barlow psycholog, zdravověda 

Jaroslav Marvan vozatajství 

Ing. Pavlína Košťálová hygiena a technologie potravin, chemie 

 

Mlékárna 

Renata Fabiánková výroba 
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Provozní pracovníci 

Jitka Faltejsková školnice 

Eva Hrdinová uklízečka 

Ivan Maco údržbář  

Blažena Punčochářová uklízečka DM 

Lada Macháčková uklízečka 

Renata Malá vrátná DM 

Iveta Jašniaková uklízečka 

Hana Marková vrátná DM 

Eva Divíšková uklízečka 

Jana Nečesánková uklízečka 

 

Domov mládeže 

Bc. Bohdan Melnyk vedoucí vychovatel 

Ivana Pekařová vychovatelka 

Miluše Vaníčková vychovatelka 

Marie Martínková vychovatelka 

Blanka Maixnerová vychovatelka 

Eva Řeháková vychovatelka 

 

Technicko hospodářští pracovníci 

Karel Tribula ekonom  

Eva Felcmanová účetní  

Jana Šenkýřová administrativní pracovnice, mzdová účetní 

 

Pracovníci školní jídelny 

Dana Mačátová vedoucí školní jídelny 

Lubomír Horský vedoucí kuchař 

Jitka Šilarová pomocná síla v kuchyni 

Zuzana Ptáčková pomocná síla v kuchyni  

Hana Lukešová kuchařka  

Monika Uhlíková kuchařka 

Instruktoři, ošetřovatelé 

Michal Votava ošetřovatel koní 

Daniela Maňhalová ošetřovatelka koní 

Školní statek 

Radek Klíž vedoucí 

Ivana Šrůtková účetní 

Milan Dušek traktorista 

Jan Beneš traktorista 

Luboš Kovář ošetřovatel hospodářských zvířat 

Tereza Sluková ošetřovatelka  

Stanislava Klížová ošetřovatelka 

Karel Lešikar traktorista 

Tomáš Strohner traktorista 
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Zaměstnanci školy podle věku 

 

věk  muži  ženy  celkem  %  

do 20 let  
 

- - 0 

21 - 30 let  1 3 4 5,88 

31 - 40 let  3 7 10 14,71 

41 - 50 let  8 16 24 35,30 

51 - 60 let  6 16 22 32,35 

61 a více let  3 5 8 11,76 

celkem  21 47 68 100,00  

%  30,88 69,12 100,00  x  
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V. PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ,  

VÝSLEDKY VZDĚLÁVÁNÍ 
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Výsledky přijímacího řízení 

Ve školním roce 2017/2018 se přihlásilo do příjímacího řízení 1. ročníků 163 uchazečů denního studia. Žáci vy-

konávali přijímací zkoušky zahrnující dílčí zkoušky z Matematiky (s minimálním ziskem dosažených bodů – 10) 

a Českého jazyka (PŘ CERMAT). Bylo přijato 113 žáků.  Počet odevzdaných zápisových lístků bylo 83. 

Obor Přihlášeno Přijato 

Agropodnikání 63 53 

Veterinářství 100 60 

Celkem 163 113 

Ing. David Hruška, ředitel školy 

Analýza výchovně vzdělávací činnosti 

V minulém školním roce se na SZeŠ vyučovalo v 12 třídách denního studia. Celkem na naší škole studovalo 309 

žáků. Větší část žáků bydlela na domově mládeže (180 žáků); mnoho žáků denně dojíždělo. Tento stav býval často 

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

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

ventů. Výuku zajišťovalo 37 fyzických (30,3 přepočtených) stálých z toho 5 (1,0 přepočteného) externí učitelé.  

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

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

přežvýkavců, králíků a drůbeže, se opět zlepšily. Zdařilou akcí v loňském roce byl opět jezdecký závod O hliněný 

pohár, který se uskutečnil společně se Dnem zemědělské školy.  

V uplynulém školním roce byla naše škola aktivní i v kulturní, sportovní a společenské oblasti. Velmi pozitivně 

můžeme hodnotit účast i úspěchy našich studentů ve středoškolských soutěžích (zemědělské odborné soutěži, ja-

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

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

těchto, nejen časově náročných, aktivit.  

Ing. David Hruška, ředitel školy 
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Výsledky klasifikace 

 

 

1. pololetí 

Třída 
Počet 

žáků 

Hodnocení Chování 
Průměrný 

prospěch 
Vyzna- 

menání 
Prospěl Neprospěl Neklasifikován Sníž.známka 

1.A 26 1 13 12 - - 2,813 

1.B 29 0 21 7 1 - 2,756 

1.C 30 0 25 5 - - 2,529 

1.ročník 85 1 59 24 1 - 2,687 

2.A 30 1 20 8 1 - 2,589 

2.B 32 1 25 5 1 - 2,437 

2.C 31 1 23 7 - - 2,500 

2.ročník 93 3 68 20 2 - 2,504 

3.A 19 0 17 2 - 1 2,311 

3.B 20 0 13 6 1 - 2,728 

3.C 18 2 15 - 1 - 2,165 

3.ročník 57 2 45 8 2 1 2,414 

4.A 28 5 16 6 1 2 2,345 

4.B 22 0 16 6 - 1 2,660 

4.C 22 2 14 6 - - 2,350 

4.ročník 72 7 46 18 1 3 2,449 

Celkem 307 13 218 70 6 4 2,525 

 

2. pololetí 

Třída 
Počet 

žáků 

Hodnocení Chování 
Průměrný 

prospěch 
Vyzna- 

menání 
Prospěl Neprospěl Neklasifikován Sníž.známka 

1.A 26 2 18 6 - - 2,693 

1.B 28 0 21 7 - - 2,918 

1.C 28 2 22 4 - - 2,535 

1.ročník 82 4 61 17 0 0 2,716 

2.A 30 1 24 5 - - 2,642 

2.B 31 1 28 2 - - 2,601 

2.C 28 0 27 1 - - 2,445 

2.ročník 89 2 79 8 0 0 2,567 

3.A 18 0 18 - - - 2,204 

3.B 20 0 15 5 - - 2,693 

3.C 18 3 15 - - - 2,150 

3.ročník 56 3 48 5 0 0 2,362 

4.A 27 2 23 2 - - 2,334 

4.B 21 0 18 3 - - 2,441 

4.C 22 2 20 - - - 2,295 

4.ročník 70 4 61 5 0 0 2,345 

Celkem 297 13 249 35 0 0 2,520 
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Výsledky maturit 

 

Třída 4.A 

 

 

Přehled prospěchu třídy 4. A maturitní zkouška JARO 2018 

 zpracováno dne:  6.8. 2018 

Třídní učitelka Mgr. Lenka Chrobáková Počet žáků celkem 27 K maturitě celkem 20 

 z toho dívek 20 z toho dívek 17 

 chlapců 7 chlapců 3 

 

společná část – státní maturita 

Předmět Počty známek Počet klasif. 

žáků 

Průměr 

 1 2 3 4 5 N   

Anglický jazyk povinná 1 1 10 - 3 - 15 3,200 

Český jazyk a literatura povinná 1 8 4 - 6 - 19 3,105 

Matematika povinná - 1 - 1 1 - 3 3,667 

Matematika povinná - - - - 1 - 1 5,000 

 

profilová část 

Předmět Počty známek Počet klasif. 

žáků 

Průměr 

 1 2 3 4 5 N   

Ekonomika ú. z. povinná 4 2 4 8 2 - 20 3,100 

Praktická zkouška z odborných předmětů povinná 5 4 5 6 - - 20 2,600 

Praktická zkouška z odborných předmětů p. z.  4 3 3 4 - - 14 2,500 

Praktická zkouška z odborných předmětů   o. p.  1 1 2 2 - - 6 2,833 

Zemědělské předměty ú. z. povinná 4 2 6 8  - 20 2,900 

Chov koní ú. z. nepovinná - 1 - - - - 1 2,000 

 

ú. z. …ústní zkouška 

p. z. …praktická zkouška 

o. p. …obhajoba práce 

 

Celkový průměrný prospěch 3,010 Státní část   Profilová část   

Stupeň hodnocení prospěchu prospěl s vyznamenáním 1 

3,237 2,867 
prospěl 13 

neprospěl 6 

nehodnocen 0 

 

 

Poznámka: 

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

 

 

Přehled prospěchu třídy 4. B maturitní zkouška JARO 2018 

 zpracováno dne:  6. 8. 2018 

Třídní učitelka Mgr. Martina Dolečková Počet žáků celkem 21 K maturitě celkem 16 

 z toho dívek 20 z toho dívek 15 

 chlapců 1 chlapců 1 

 

společná část – státní maturita 

Předmět Počty známek Počet klasif. 

žáků 

Průměr 

 1 2 3 4 5 N   

Anglický jazyk povinná 2 3 4 1 2 - 12 2,833 

Český jazyk a literatura povinná 1 8 6 - 1 - 16 2,500 

Matematika povinná - - - 3 1 - 4 4,250 

 

profilová část 

Předmět Počty známek Počet klasif. 

žáků 

Průměr 

 1 2 3 4 5 N   

Praktická zkouška z odborných předmětů p. z. povinná 5 7 1 3 - - 16 2,125 

Veterinární předměty ú. z. povinná 2 3 7 3 1 - 16 2,875 

Zemědělské předměty ú. z. povinná 5 3 3 4 1 - 16 2,563 

 

ú. z. …ústní zkouška 

p. z. …praktická zkouška 

 

Celkový průměrný prospěch 2,650 Státní část   Profilová část   

Stupeň hodnocení prospěchu prospěl s vyznamenáním 1 

2,844 2,521 
prospěl 10 

neprospěl 5 

nehodnocen 0 

 

 

Poznámka: 

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

 

 

Přehled prospěchu třídy 4. C maturitní zkouška JARO 2018 

 zpracováno dne:  8. 9. 2017 

Třídní učitelka Mgr. Martina Tomková Počet žáků celkem 22 K maturitě celkem 19 

 z toho dívek 22 z toho dívek 19 

 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 5 3 2 4 - 17 2,400 

Český jazyk a literatura povinná 1 2 11 - 5 - 19 3,316 

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

 

profilová část 

Předmět Počty známek Počet klasif. 

žáků 

Průměr 

 1 2 3 4 5 N   

Praktická zkouška z odborných předmětů p. z. povinná 6 4 4 4 1 - 19 2,700 

Veterinární předměty ú. z. povinná 9 4 3 2 1 - 19 2,053 

Zemědělské předměty ú. z. povinná 3 6 5 4 1 - 19 2,684 

 

ú. z. …ústní zkouška 

p. z. …praktická zkouška 

 

Celkový průměrný prospěch 2,684 Státní část   Profilová část   

Stupeň hodnocení prospěchu prospěl s vyznamenáním 1 

3,105 2,404 
prospěl 9 

neprospěl 9 

nehodnocen 0 

 

 

Poznámka: 

V tabulkách nejsou zahrnuty výsledky podzimních opravných maturitních zkoušek. 
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VI. PREVENCE SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ 
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Prevence sociálně patologických jevů 

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

již řadu let patří. Logicky z toho vyplývá, že ani naše společnost není ušetřena důsledků, které existence sociálně-

patologických jevů přináší. Řada těchto jevů je u nás nejen rozšířena, ale v některých oblastech, jako je například 

užívání marihuany či konzumaci piva, zaujímáme v rámci Evropy přední místo. Velkým problémem se tyto jevy 

stávají především u dospívající mládeže. Je to dáno životní nezkušeností, touhou po experimentech, nefunkčností 

rodin a řadou dalších faktorů, které v konečném důsledku vedou k tomu, že mezi mládeží jsou sociálně patologické 

jevy značně rozšířeny. 

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

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

se snaží především o preventivní působení na mládež. Vedle probírání těchto témat v různých předmětech jako 

jsou občanská nauka, biologie či dějepis, to jsou především besedy, přednášky, setkání s psychology a odborníky 

a řada dalších aktivit. 

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

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

Každá škola má svá specifika daná počtem studentů, jejich věkem, sociálním zázemím, profesní specializací a dal-

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

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

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

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

či ne zcela funkčních rodin kompenzují zájmem o koně a zvířata určitou citovou nestabilitu a rodinné zázemí. 

Dalším problémem je, že podstatná část studentů je ubytována na Domově mládeže a nejsou pod každodenním 

dohledem rodičů. Vychovatelé se samozřejmě snaží o výchovné působení na studenty, ale rodinné zázemí, hlavně 

u problémových studentů, to nahradit nemůže. Nároky studia na střední škole, špatné rodinné zázemí popřípadě 

odloučení od rodiny, problémy spojené s dospíváním mohou u některých jedinců vést k touze řešit tyto problémy 

neadekvátním a společensky neakceptovatelným způsobem jako jsou drogy, sebepoškozování, šikana a další. 

V tomto školním roce jsme ve škole nezaznamenali žádný výraznější problém spojený se sociálně-patologickými 

jevy. Dlouhodobě se snažíme působit proti kouření a to zejména u dívek, u nichž je tento nešvar velmi rozšířen. 

Také v dalších letech bychom v aktivitách proti kouření chtěli pokračovat. I proto, že jsme školou s odborným 

zaměřením a studenti se v rámci výuky praxe, či jezdectví dostávají do kontaktu s hospodářskými zvířaty, je nutné 

přísně kontrolovat, aby se studenti výuky neúčastnili pod vlivem návykových látek. Obdobné je to také v souvis-

losti s autoškolou. V případě podezření řešíme tyto přestupky v souladu se školním řádem, kde jsou vedle práv 

studentů také uvedeny jejich povinnosti a postihy za jejich porušení. 

 Hlavní důraz ale klademe na prevenci. I v letošním roce proběhla přednáška Policie ČR o bezpečnosti v silničním 

provozu, šikaně a kyberšikaně, dále jsme s Policií ČR zorganizovali besedu o krádežích a jiných přestupcích, 

trestných činech a právní odpovědnosti našich žáků. Také se snažíme žákům ukázat rizika spojená s distribucí a 

konzumací návykových a omamných látek. Velký ohlas jsme zaznamenali po zhlédnutí divadelního představení 

Memento v podání herců z Poličky. Také jsme uspořádali koncert, ve kterém se žáci mohli na příkladu známých 

zpěváků a jejich velkých hitů dozvědět, jaké nemoci či problémy je sužovaly (AIDS, mentální anorexie, alkoho-

lismus…). Myslím, že v této době, kdy se žáci mnohdy chovají nezodpovědně, sehrálo toto představení nezastu-

pitelnou roli. V rámci hodin občanské nauky či v hodinách psychologie viděli studenti řadu zajímavých videopo-

řadů o nebezpečí sekt, rasismu, o zdravém životním stylu, drogách, kyberšikaně, poruchách příjmu potravy a dal-

ších zajímavých tématech.  

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

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

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

vanou psychologickou péči. 
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Snaha pomoci studentům prvních ročníků s adaptací na nové prostředí a také s navázáním vzájemných vztahů ještě 

před jejich vstupem na školu vyústila v pořádání prázdninového tzv. nultého kurzu, při kterém jsou budoucí stu-

denti ubytováni na Domově mládeže, celý týden se účastní výuky jezdectví a ve volných chvílích poznávají se 

svými budoucími učiteli (i třídními) školu a Lanškroun s jeho okolím. 

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

vztahů ve třídním kolektivu a prevenci šikany. Také díky této aktivitě se zmenšil počet studentů, kteří opouštějí 

školu v průběhu prvního ročníku. 

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

formou kruhových sezení. 

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

nosti smysluplného trávení volného času. Snažíme se, aby se i po skončení výuky mohli věnovat svým zájmům 

a koníčkům Ve škole funguje jezdecký a sportovní klub, také kynologický kroužek, biologický, chemický, spor-

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

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

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

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

Mgr. Martina Dolečková 
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VII. DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ  

PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ 
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název místo konání 

1 ZÍKOVÁ PETRA 20. – 24. 8. 2018 40 hodin 
Come Share the World, konverzační 
kurz ANJ Praha 

2 ZATLOUKALOVÁ VLADIMÍRA leden – únor 2018 12 hodin e-learningový kurz ke státní maturitě online 

3 DOLEČKOVÁ MARTINA 25. 4. 2018 4 hodiny kurz proti agresorům PPP Ústí nad Orlicí 

4 STUDENÝ PAVEL 25. 4. 2018 4 hodiny kurz proti agresorům PPP Ústí nad Orlicí 

5 TOMKOVÁ MARTINA 20. – 23. 8. 2018 24 hodin Letní škola učitelů ANJ Hukvaldy 

6 TOMKOVÁ MARTINA 29. 8. 2018 8 hodin Seminář k americké asistentce Brno 

7 TOMKOVÁ MARTINA 23. 2. 2018 8 hodin S humorem k výuce ANJ Brno 

8 TOMKOVÁ MARTINA 31. 1. 2018 5 hodin 
konzultační seminář k pís. pracím z 
ANJ Pardubice 

9 TMĚJOVÁ JAROMÍRA 6. 12. 2017 5 hodin 
Aktuální obsahové a metodické 
otázky ekonomiky Praha 

10 MOTLOVÁ JITKA únor – červen 2018  studium – metodik prevence Ústí nad Orlicí 

11 TEICHMANN FRANTIŠEK září – červen 80 hodin AJ – studium Lanškroun 

12 ŠPIČÁKOVÁ MICHAELA únor – prosinec  kurz pro trenéry jezdectví II. třída Praha 

13 ŠVEHLOVÁ DOMINIKA 30. 9. – 1. 10. 2017 2 dny Výroční konference ČAVS/ČAVLMZ Brno 

14 ŠVEHLOVÁ DOMINIKA 11. 11. 2017 1 den 
vzdělávací kurz „Osoby zajišťující 
radiační ochranu registranta.“ Praha 

15 ŠVEHLOVÁ DOMINIKA 24. – 25. 3. 2018 2 dny  
pracovní seminář Dornovy terapie 
zvířat Lanškroun 

16 PRAVDOVÁ DANIELA 29. 11. 2017 3 hodiny Seminář ke zvládnutí GDPR Pardubice 

17 PRAVDOVÁ DANIELA 6. 12. 2017 3,5 hod 
Konzultační seminář pro ma-
nagement škol NIDV Pardubice 

18 PRAVDOVÁ DANIELA 23. 3. 2018 6 hodin GDPR srozumitelně a prakticky NIDV Pardubice 

19 PAĎOUR ZDENĚK 24. 11. 2017 6 hodin 
Asociace autoškol: 
„Jízda za snížené viditelnosti.“ Česká Třebová 

20 PAĎOUR ZDENĚK 18. 5. 2018 6 hodin 
Asociace autoškol: 
„Společné vize po r. 2020.“ Česká Třebová 

21 KOTYZOVÁ DARIE 24. – 25. 3. 2018 2 dny 
pracovní seminář Dornovy terapie 
zvířat Lanškroun 

22 NOVOTNÝ JIŘÍ jaro 2018 10 hodin 
Úspěšné zvládnutí klíčových doved-
ností ve výuce TEV Tisová 

23 HONSOVÁ HANA 11. 11. 2017 1 den 
vzdělávací kurz „Osoby zajišťující 
radiační ochranu registranta.“ Praha 

24 HONSOVÁ HANA září – červen 80 hodin AJ – studium Lanškroun 

25 RABAS RUDOLF 19. 6. 2018 1 den Marketing zemědělské školy Praha 

26 KLÍŽOVÁ MILUŠE 19. 6. 2018 1 den Marketing zemědělské školy Praha 

27 KLÍŽOVÁ MILUŠE 7. 6. 2018 1 den Odlišnosti a jak s nimi pracovat Praha 

28 FOGL EMIL 27. – 29. 3. 2018 3 dny Počítač ve škole 
Nové Město na Mo-
ravě 

29 FOGL EMIL 13. – 24. 8. 2018 85 hodin Škola učitelů informatiky – sekce A Lipnice nad Sázavou 
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Konference Počítač ve škole  

V letošním roce se konal již 15. ročník konference Počítač ve škole tradičně na gymnáziu v Novém Městě na 

Moravě ve dnech 27. března – 29. března 2018  

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

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

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

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

lifikace v délce 25 hodin, číslo akreditace 36534/2015-1-865. Akci je možné hradit ze šablon pro SŠ, konkrétně 

aktivita III/2.3 Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ - DVPP v rozsahu 24 hodin, varianta ICT. 

Konference Počítač ve škole je určena? 

 ředitelům škol, metodikům ICT 

 učitelům češtiny, jazyků, přírodovědných, společenskovědních a humanitních předmětů 

 učitelům informatiky 

 učitelům a pracovníkům v zájmovém a neformálním vzdělávání, vedoucím počítačových kroužků 

 firmám působícím v sektoru vzdělávání 

 

První den konference byl věnován společným přednáškám (zástupce NÚV, Digikoalice, vysokých škol, CES-

NETu, zástupců sponzorských firem Microsoft, Epson, K-net, …) Převážná část konferenčního času během dru-

hého a třetího dne konference je věnována přednáškám a workshopům, v nichž kolegové z řad učitelů základ-

ních, středních i vysokých škol seznamují účastníky s různými možnostmi využívání digitálních technologií ve vý-

uce ve všech vzdělávacích oblastech RVP. Letošní ročník obsahoval i další informace k plánované revizi RVP. 

Vystoupili také zástupci výrobců softwaru a počítačové techniky. 

Jednalo se již o 15. ročník konference. Každý ročník konference Počítač ve škole je spojen s hlavními té-

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

Didaktika školské informatiky 

 Inovace RVP – jaké změny čekají (nejen) vzdělávací oblast ICT? 

 Algoritmizace a programování – jak naučit žáky zajímavou formou přemýšlet? 
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 Kancelářské aplikace – základní dovednost každého žáka? 

 Multimédia – jak přistupovat k výuce grafiky, audia a videa? 

Výuka přírodovědných předmětů s podporou ICT 

 Koncepce – jak nejlépe využít ICT pro podporu výuky přírodních věd? 

 STREAM – jakou roli v přírodních vědách hraje umění a jazyky? 

 Zvídavost – jak na experimenty v biologii, chemii, fyzice a zeměpisu? 

 Tvořivost – jaké jsou možnosti využití 3D tiskáren v přírodních vědách? 

Sociální sítě a bezpečnost v kyberprostoru 

 Škola na síti – co přináší škole prezentace na Facebooku, Youtube či Instagramu? 

 Hodina na síti – jak zapojit sociální sítě do výuky? 

 Bezpečnost – jak žít na sociálních sítích a přežít? 

 GDPR – jak si poradit s ochranou osobních údajů ve školním prostředí? 

Mobilní zařízení ve škole 

 Mobil ve školní lavici – tabu nebo učební pomůcka? 

 Zdroje – které mobilní aplikace, on-line učebnice a e-kurzy pro ZŠ a SŠ? 

 Cloudy – jaké jsou výhody a rizika webových aplikací a úložišť? 

 Technologie – jak na rychlou a bezpečnou školní wi-fi? 

 

S využitím materiálu organizátorů konference Počítač ve škole. 

Mgr. Emil Fogl 

Škola učitelů informatiky  

Škola učitelů informatiky je intenzívní jedenáctidenní školení pro učitele informatiky. 

V minulých letech proběhlo s velkým úspěchem již dvacet šest běhů této Školy, kterých se dohromady zúčastnilo 

přes 1000 učitelů z různých druhů škol. 

Škola má akreditaci MŠMT v rámci Dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků – DVPP – pod čís-

lem MSMT-28574/2017-2-1208 (3. 1. 2018 – 3. 1. 2021). 
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Cílem Školy je doplnit učitelům vysokoškolské studium informatiky a především seznámit je s novými partiemi 

tohoto rychle se rozvíjejícího oboru. 

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

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

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

detailní znalosti technického rázu. 

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

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

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

s kolegy z celé republiky a s odborníky v oboru. 

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

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

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

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

hovna příruček a manuálů. 

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

Důvody pro konání školy 

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

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

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

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

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

se v oboru orientovat, nemá dříve či později svým žákům co předat a musí se neustále obávat studentů, pro něž je 

informatika koníčkem. 

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

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

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

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

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

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

dosáhnout sérií několika samostatných krátkých školení. Proto je internátní forma v izolovaném prostředí považo-

vána za nenahraditelnou. 

Formy výuky 

Na minulých ročnících Školy se ustálily následující formy výuky: 

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

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

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

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

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

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

se liší v jednotlivých ročnících i skupinách podle zájmů a odborné úrovně účastníků. 

 Tutorování – se skupinkou 6 – 8 účastníků pracuje během školy individuálně jeden z lektorů – společně řeší 

například domácí úlohy z algoritmizace, které účastníci Školy každý den dostávají. 

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

potřebují dohnat některé aspekty konkrétního tématu 
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 Večerní nepovinné přednášky a besedy – obvykle spíše populární témata 

 Samostatná práce – počítačové laboratoře jsou v provozu po celou dobu konání Školy, velmi často bývá 

laboratoř obsazena ještě ve dvě hodiny v noci 

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

jektech mohou účastníci kdykoliv konzultovat s lektory. 

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

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

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

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

zájem 

Rozdělení účastníků do skupin 

Na základě získaných zkušeností i přání účastníků běží výuka na Škole učitelů informatiky souběžně ve dvou 

skupinách: 

 skupina A zaměřená více na programování 

 skupina B zaměřená více na další aplikace použitelné ve výuce 

Pro výuku ve skupině B se nepředpokládají konkrétní znalosti, pouze pokročilá zkušenost práce na počítači. Tato 

skupina je přístupná i učitelům základních škol, kteří se o informatiku hlouběji zajímají (tím není řečeno, že se 

nemohou zařadit do skupiny A). V krajním případě je výuka v této skupině přístupná i těm, kdo informatiku zatím 

neučí a chtěli by z ní získat solidnější vědomosti. 

Výuka ve skupině A je určena těm, kteří již mají hlubší znalosti (např. účastníkům předchozích běhů Školy). Je 

vhodná i pro absolventy informatiky, protože náplní přednášek jsou i nové partie, které se ještě nedávno nikde 

nepřednášely. Chceme tak účastníky kurzu připravit i pro vedení volitelných seminářů, o které je na středních 

školách stále větší zájem. 

Náplň výuky 

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

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

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

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

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

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

spravování sítě ve škole. 

Účastníci kursu jsou vedeni k tomu, aby během něho vytvořili a odladili vlastní softwarový projekt, který na závěr 

kursu předvedou ostatním.  

Hlavními oblastmi, které Škola pokrývá, jsou 

 Programování – v posledních letech je používán jazyk C# (pro osvojení objektové technologie), Python (pro 

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

jazyky specializované pro výuku programování (např. Scratch, MIT App Inventor). Vždy jde o řešení kon-

krétních problémů a osvojení si základních programátorských dovedností, ne o speciální detaily jednotlivých 

jazyků. 

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

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

 Grafické programy – např. GIMP, Blender, Inkscape 
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 Výukový software – Geogebra, Scratch, Logo, MIT App Inventor, Lego roboti (návrh, sestavování i jejich 

programování) 

 Uživatelský software – pokročilejší prvky práce s kancelářským software 

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

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

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

technologií,...) 

Konkrétní náplň kurzu pro obě skupiny je každoročně přizpůsobena úrovni a zájmům účastníků. 

 

S využitím materiálu kabinetu software a výuky informatiky MFF UK. 

Mgr. Emil Fogl 
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Výroční zpráva Domova mládeže při SZeŠ v Lanškrouně; rok 2017/2018 

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

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

na jednotlivých podlažích. Ubytování je hotelového typu ve třílůžkových pokojích. 

V tomto školním roce jsme zahájili oficiálně činnost v neděli 3. 9. 2017, kdy nastoupilo 184 žáků, čímž jsme 

naplnili ubytovací kapacitou, přičemž byli rozděleni do šesti výchovných skupin. Jednalo se o žáky prvního až 

třetího ročníku naší školy. Studenti IV. ročníku byli již třetím rokem ubytováni na Domově mládeže SOŠ a SOU 

Lanškroun. Důvodem, proč jsme museli přistoupit k tomuto kroku, je nízká ubytovací kapacita našeho domova 

mládeže. A také to, že jsme chtěli vyhovět všem žádostem, protože odpovídající zázemí je nedílnou součástí kva-

litní přípravy nejen na výuku. Je nutno podotknout, že nás tato situace netěší, byli bychom mnohem raději, kdyby 

byli všichni naši žáci ubytováni u nás, na druhou stránku jsme však s povděkem kvitovali, že se nám podařilo 

zajistit ubytování pro všechny uchazeče o studium na naší škole. Tímto tedy patří dík i vedení SOŠ a SOU Lan-

škroun, které nám vyšlo po dohodě vstříc a vzniklá situace se nám podařila ke spokojenosti všech žadatelů takto 

vyřešit.  

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

nejen nově vybavenou počítačovou učebnu, ale třeba také keramickou dílnu s pecí, žáci mají možnost navštěvovat 

kroužek digitální fotografie s odpovídajícím vybavením, poskytujeme připojení k internetu s vlastním zařízením 

přes wifi.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

střelecký, přírodovědný se zaměřením na environmentální výchovu, kynologický, voltižní, chemický a další. Zá-

měrem zde není vyčíslit všechny, ale spíše poukázat na pestrost nabídky těchto činností, protože to je dle mého 

názoru jedna z mála cest, jak zaujmout a přitáhnout co největší množství mladých lidí k smysluplnosti a činnostem, 

které jim mohou přinášet nejen osobnostní růst, ale také třeba onen zmíněný odpočinek, kterého se žákům naší 

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

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

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

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

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

pravu a volněji se jim „dýchá.“ 

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

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

Bc. Bohdan Melnyk, vedoucí vychovatel 
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Školní knihovna 

Knihovnické ohlédnutí 

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

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

ných prostor vedle kabinetu českého jazyka. Rozšířením výpůjční doby na čtyři velké přestávky týdně a bezplatnou 

výpůjčkou (hradí se jedině ztracené či poničené knihy) vznikly tak ideální podmínky pro případné zájemce z řad 

studentů i pracovníků školy. Během několika posledních let se ukázalo, že zájem o četbu mezi mladými čtenáři 

neklesá, naopak v posledních třech školních letech výrazně přibylo zájemců z řad prvních a druhých ročníků. Stu-

denti si zde najdou cestu ke klasickým dílům světové i české literatury, mezi více než dvěma tisícovkami svazků 

však zájemci naleznou také oddechovou literaturu, několik odborných knih zejména z oblasti humanitních věd, 

přírodovědy a jezdeckého sportu, k výbavě knihovny patří také poezie. Díky finančním příspěvkům z fondu 

SRPDŠ a díky peněžním darům starostů města se nám v minulých letech podařilo nakoupit mnoho zajímavých 

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

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

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

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

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

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

losti. 

V nedávné době se naše škola zapojila do tzv. čtenářských dílen (Čtenářské dílny jako prostředek ke zkvalitnění 

čtenářské gramotnosti). Ve spolupráci s jazykáři jsme vybrali několik stovek knih českých i zahraničních autorů. 

Při jejich výběru jsme se snažili zohlednit nové literární trendy, společenskou závažnost s důrazem na problema-

tiku dospívání, ale také zájmy studentů. Několik desítek titulů využíváme při práci v hodinách češtiny a jazyků. 

Při výběru knih roli také hrály zvýšené požadavky k nové maturitě. 

V uplynulém školním roce jsme pořídili několik desítek knižních novinek díky příspěvkům SRPŠ ale také finanč-

ním dotacím z fondů naší školy. 
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Literatura se neustále vyvíjí; za poslední dvacetiletí se objevilo mnoho výrazných autorů, kteří píší nadčasově. 

Existuje spousta krásných knižních novinek, kvůli nimž stojí za to podstupovat nekonečný boj o peníze. Zájem 

o klasickou knihu a vzdělání se v naší době podporovat prostě musí. Jinak se výhledově staneme národem čtenářů 

návodů a snadno manipulovatelnými pasivními konzumenty. 

Mgr. Pavel Studený 

Spolupráce s psím útulkem 

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

lek pro zatoulané a opuštěné psy a kočky. 

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

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

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

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

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

Ing Hana Stehlíková 

Školní jídelna 

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

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

V rámci hospodářské činnosti stravuje i cizí strávníky. 

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

a finančních norem. K obědu nabízíme výběr ze dvou jídel. Jídelníček tvoříme s přihlédnutím k současným tren-

dům ve školním stravování a přáním žáků. 

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

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

Informace o školní jídelně získáte na tel. č. 465321098 

Dana Mačátová 

Školní statek 

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

účelem poskytování vzdělávání a výchovy žáků a je součástí výchovně vzdělávací soustavy. K 1.7.2011 zanikl 

školní statek jako samostatné školské zařízení a přiřadil se jako jedno ze školských zařízení přímo ke SZeŠ Lan-

škroun. Zároveň zažádal zřizovatele o možnost rozšíření doplňkové činnosti. 

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

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

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

aj.), vykonávání demonstrační, propagační a poradenské činnosti pro odbornou veřejnost a ověřování vědecké 

a výzkumné činnosti v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména zákonem č. 561/2004 Sb., §120 o škol-

ských zařízeních ve znění pozdějších předpisů. 

Školní statek Lanškroun je účelovým zařízením zemědělské školy od jejího vzniku, tj. od roku 1945. Od té doby 

prošel složitým obdobím a v současné době se transformoval na zemědělskou farmu hospodařící na rozloze o ve-

likosti přibližně 200 ha zemědělské půdy. 

K lepšímu využití všech svých hospodářských možností a odbornosti svých zaměstnanců a za účelem dosažení 

zisku může organizace vykonávat a vykonává tyto doplňkové činnosti související se školním hospodářstvím: 

- výcvik koní a jezdectví 

- pořádání kurzů a školení 
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- 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 

- práce a služby zemědělské techniky 

- biotechnické a biotechnologické služby v chovech skotu a koní 

- veterinární činnost preventivní, poradenská, diagnostická a léčebná v plném rozsahu 

Praktické vyučování probíhá ve všech střediscích školního statku. Jedná se zejména o praktickou výuku a cvičení. 

Výuka je zajišťována učiteli školy, v případě individuální a odborné praxe je zajištěn pedagogický dozor zaměst-

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

Jedná se o praktické, manuálně-intelektuální odborné dovednosti. Žáci se přizpůsobí provozu pracoviště a zapojí 

se do pracovního procesu po proškolení vedoucím praxe a pod dohledem instruktora. Důležité je dodržování 

BOZP. Individuální praxe probíhá většinou 5 pracovních dnů, včetně směnného provozu, sobot a nedělí (prázdni-

nový cyklus).  

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

Pozitiva současného stavu 

1. Hospodářský výsledek v posledních šestnácti letech (2001-2017) byl kladný v podobě zisku. 

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

3. Zemědělská výroba se snížila a stavy zvířat se stabilizovaly na 195 VDJ. 

4. Stabilizoval se i počet zaměstnanců na 7 (přepočtených). 

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

 

Negativa a rizika současného stavu 

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

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

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

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

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

do inovací. 

Ing. David Hruška, ředitel školy 

Nový traktor 

Dne 21. 3. 2018 převzali zástupci Střední školy zemědělské a veterinární Lanškroun zbrusu nový traktor CLAAS 

Axion 810 CMATIC. Traktor pohání motor o výkonu 215 koní splňující současné nejpřísnější emisní normy T4f. 

O přenos točivého momentu od motoru ke kolům se stará bezstupňová hydromechanická převodovka CMATIC, 

která je schopna zajistit požadovanou rychlost plynule v rozmezí 0,05 – 40 km/hod. Své kvality převodovka uka-

zuje nejen vysokou účinností, ale dokonalou souhrou s motorem, díky níž umí dosáhnout pojezdové rychlosti 40 

km/hod při velmi nízkých otáčkách motoru 1300 ot./min. Dostatečný přenos tahové síly od převodovky na půdu 

je zajištěn pneumatikami značky Michelin o šířce 600 mm na předních a 650 mm na zadních kolech. Důležitý je 

také komfort řidiče, kterému CLAAS vychází vstříc. Traktor má odpružené sedadlo řidiče, čtyřbodově odpruženou 

kabinu, odpruženou nápravu, hydropneumaticky odpružené zadní i přední TBZ. Kabina je prostorná, klimatizo-

vaná s velmi vysokou úrovní odhlučnění. Práci ve večerních a nočních hodinách zpříjemňuje osvětlení traktoru 

LED technologií, pro práci ve dne a na silnici disponuje traktor LED denním svícením. S perfektním naladěním 

součinnosti motoru, převodovky, hydrauliky a přípojného nářadí pomáhá obsluze nový ovládací terminál CEBIS 
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s 12“ dotykovým monitorem. Nastavení souvraťového managementu je tak ještě rychlejší a intuitivnější. Aby stroj 

pracoval kvalitně a dlouho, je potřeba dbát na údržbu a servis. Proto traktory CLAAS vynikají jednoduchou, uži-

vatelsky přátelskou údržbou tak, aby traktorista strávil minimum času péčí o traktor a maximum času na poli. 

V případě jakékoliv poruchy je pak důležitý rychlý zásah servisu a dostupnost náhradních dílů. To je podpořeno 

možností dálkového připojení servisního technika Klas Nekoř a.s. na systém traktoru pomocí CLAAS REMOTE 

SERVICE a diagnostikovat závadu stroje na kilometry daleko. Díky sytému CLAAS TELEMATICS má vedení 

školního statku přehled o pohybu stroje, výkonnosti, spotřebě paliva, denních zakázkách apod. jakožto i zobrazení 

jízd na Google Earth. 

 

To vše a mnohem více se skrývá pod zelenobílým pláštěm tohoto krasavce. Prodejní a servisní tým firmy Klas 

Nekoř a.s. přeje školnímu statku při Střední škole zemědělské a veterinární Lanškroun mnoho bez problému od-

pracovaných hektarů a obsluze mnoho příjemně strávených motohodin za volantem traktoru CLAAS Axion 810 

CMATIC. 

Ing. David Hruška, ředitel školy 
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Školní arboretum 

V rámci projektu OPVK Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Pardubickém kraji jsme vybudovali 

krásnou učebnu v přírodě – školní arboretum. 

Prostor školního arboreta je využíván pro výuku přírodovědných a odborných předmětů i pro relaxaci. 

 

Žáci se v rámci předmětů Biologie a ekologie, Pěstování rostlin, Ochrana rostlin, Praxe starají o údržbu pozemku, 

pečují o jednotlivé rostliny, učí se je poznávat a ošetřovat např. sestříhávají keře a trvalé trávy, odstraňují plevelné 

byliny i dřeviny, učí se řezu ovocných stromů apod. 

Arboretum je využíváno pro relaxaci v době volného času žáků i učitelů školy. 

Není to prostor jen pro výuku žáků zemědělské školy, ale v rámci různých projektových dnů zde provádíme žáky 

základních i mateřských škol právě kvůli poznávání rostlin v naší přírodě ne příliš běžných. 

Ing. Irena Ehlová 
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Selský dvůr 

V rámci projektu OPVK Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Pardubickém kraji jsme vybudovali 

krásné prostředí pro naše menší zvířata – selský dvůr. 

Stal se velmi oblíbeným místem školního statku. Proč oblíbeným? Důvodem je určitě pestrost zvířat, která ho 

obývají. Náladu vám zlepší pozorování skotačících oveček a koz, majestátný kozel tvářící se jako pán světa. Mezi 

nimi pochoduje oslice Dinky a čtyři kravky plemene Dexter. Ve druhé části se popelí drůbež, různá plemena slepic, 

krůt, křepelek a kachen. Nejhlasitější je hejno hus, které si hlídá na jaře lehce agresivní houser. 

Za pěkného počasí je okolí selského dvora plné dětí různého věku, které vyráží s rodiči na procházku za zvířátky 

ze „zemědělky“, a tak i zvědavá část zvířecích obyvatel má o zábavu postaráno. 

Ing. Miluše Klížová 
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Školní mlékárna 

V rámci Regionálního operačního programu (ROP) pro region soudržnosti NUTS II byla vybudována „minimlé-

kárna“, kde se žáci účastní procesu výroby mléčných výrobků, jak po stránce vlastních technologických postupů, 

tak po stránce kontroly hygieny výroby. Zpracovává se syrové kravské mléko vyprodukované na školním statku a 

žáci tak mají možnost účastnit se celého výrobního procesu „od A až do Z“. Mléčné výrobky končí ve školní 

jídelně a tak jsme efektivně uzavřeli celý proces. Nedílnou součástí mlékárny je i interaktivní učebna s prosklenou 

stěnou přímo navazující na nejdůležitější článek technologického zpracování mléka- pasteur. Nejen žáci tak mo-

hou nahlédnout do útrob minimlékárny při výrobě, aniž by narušili vlastní výrobní proces. 

V současné době ve školní mlékárně zpracováváme 3000 – 4000 litrů mléka za měsíc. Z toho je nějaká část pone-

chaná na mléko do školních jídelen a zbytek se používá na výrobu jogurtů, tvarohu a sýrů. Naše školní jídelna 

odebírá kromě mléka i tvaroh, jogurt a sýry. Jinak jsou výrobky k zakoupení ve školním kiosku. Na jejich výrobě 

se podílejí děti z třetího ročníku v rámci individuální praxe.  

V roce 2017 jsme rozšířili sortiment výrobků naši školní mlékárny o Pařené sýry – korbáčky, pařenice, mozzarela 

a farmářské špalíčky. Také u Lanškrouňáčku jsou nové příchutě- čokoládový, vanilkový a ovocný. Začínáme po-

malu i s výrobou zrajících sýrů. 

V květnu 2018 jsme se zúčastnili soutěže MLS Pardubického kraje, dali jsme do soutěže dva výrobky- Lan-

škrouňáček vanilkový a Farmářské špalíčky. Ocenění v kategorii mléčných výrobků dostaly Farmářské špalíčky a 

k tomu jsme ještě dostali ocenění Objev roku 2018. 

V příštím školním roce plánujeme ještě více rozšířit sortiment výrobků o nějaký druh plísňových sýrů a zvýšit 

výrobu sýrů zrajících. 

Renata Fabiánková 
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Výroba sýrů v mlékárně 
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IX. ČINNOST JK LANŠKROUN SZeŠ 
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Jezdecký klub Lanškroun SZeŠ 

 

Členská základna 

Jezdecký klub Lanškroun Střední školy zemědělské a veterinární má na konci roku 2017 celkem 77 členů. Z toho 

je 56 členů do devatenácti let a 10 instruktorů jezdectví. 

Vzdělávací akce 

V roce 2017 se uskutečnili ve spolupráci se Střední školou zemědělskou a veterinární Lanškroun dvě vzdělávací 

akce. První byla Zkouška základního výcviku jezdce (ZZVJ) a druhá zkouška instruktora jezdectví. ZZVJ splnilo 

8 uchazečů našeho JK z 9. Jmenovitě: Kateřina Binková, Bára Rožycká, Barbora Divišková, Simona Kotková, 

Kristýna Navrátilová, Karolína Hůlková, Eva Gasiorová. Těžkou zkouškou instruktora jezdectví se z našeho JK 

účastnili: Markéta Studená, Pavla Podhorná, Nikoleta Špůrová, Daniela Maňhalová, Kateřina Toušková, Andrea 

Svejkovská a všichni úspěšně zkoušku zvládli.  

Účast na vzdělávacích akcích 

Skokové soustředění s Michalem Mundilem – skokové soustředění pro přípravu do sezony. Zúčastnili se: Kateřina 

Binková, Jana Houdová, Markéta Niklová, Tereza Pánková, Tereza Sluková, Nikoleta Špůrová 

Drezurní soustřední s Janem Bubnem – zlepšování drezurní přiježděnosti 

Skokové soustředění s Jiřím Skřivanem: skoková příprava jezdce na sezonu, ve vyšší skokové obtížnosti. Zúčast-

nili se: Michaela Špičáková, Klára Gloserová 

Voltižní soustředění s Petrou Cinerovou – pro voltižní cvičence z kroužku 
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Jezdecké akce 

Celkem se uskutečnilo 5 jezdeckých závodů. První Hobby závody proběhli 23. 4. Soutěžilo se v jedné drezurní 

úloze stupně Z1, kde zvítězila Daniela Maňhalová se Spritem z domácího jezdeckého klubu. Dále byly vypsané 4 

skokové soutěže od 60 cm do stupně Z. V těchto soutěžích naši reprezentanti získali celkem 15 umístění.  

Na začátku května tradičně proběhli oficiální jezdecké závody „O Hliněný pohár“. Poprvé v historii byli zařazeny 

soutěže pro pony, a to stupeň LP a SP. Ve skokových soutěžích od 80 cm do L* se účastnilo opět velké množství 

domácích závodníků. V parkuru do 80 cm se podařilo zvítězit domácí Kateřině Binkové s Extreme Girl. Dále 

doma zůstalo dalších 6 umístění.  

V červnu jsme hostili finále Ligy zemědělských škol, kde se podařilo dvakrát zvítězit Andree Svejkovské s Annie. 

Ovládli parkur stupně ZM a Z. Díky tomu se v celkovém hodnocení Ligy zemědělských škol ocitla na 7. místě a 

stájová kolegy Nikoleta Špůrová na místě 9.  

Na podzim byli opět Hobby závody, kde domácí závodníci vybojovali 9 umístění a podzimní Liga zemědělských 

škol. Tam se povedlo vybojovat stejný počet umístění 

Celkové výsledky, všech závodů viz. Příloha 

Reprezentace 

 Účastnili jsme se oficiálních závodů a hobby závodů od 60cm do S* 

 Celkem jsme nasbírali 109 umístění 

 Markéta Studená a Klára Gloserová dosáhly výkonnosti L 

 První účast na oblastním mistrovství družstev. Družstvo ve složení Klára Gloserová, Markéta 

Studená, Andrea Svejkovská, Tereza Lipavská (JK For Riders) skončili na děleném 6. místě po 

dvoukolové soutěži se 16trestnými body v konkurenci profesionálních jezdců 

Další družstvo s obsazením našeho klubu: Štěpánka Zavoralová – Simona (JKHS), Nikola Tivo-

darová – Quenta (JKHS), Eva Horáková – Alanga (JKHS), Michaela Špičáková (JK Lanškroun 

SZeŠ) – Happy Boy obsadilo 2. místo a stalo se více mistry oblasti 

 V Hobby Tour, která se skládá ze 4 kol, ve kterých se sčítají body. Obsadila 3. místo v celko-

vém hodnocení Kateřina Binková a 6. místo Klára Gloserová 

Jezdecké kroužky 

pondělí – jezdectví pro pokročilé, příprava na ZZVJ – Bc. Michaela Špičáková, voltiž (příprava v tělocvičně) – 

MVDr. Iva Podhorná 

úterý  - vozatajství – Jaroslav Marvan, voltiž – MVDr. Iva Podhorná 

středa – fyzioterapie – MVDr. Dominika Švehlová 

čtvrtek – kroužek jezdectví – Bc. Renata Kalousová 

pátek – kroužek pro děti z města (pony) – Daniela Maňhalová, (starší) Bc. Michaela Špičáková 

Finanční dotace 2017 

 10 000  Podpora od hejtmana Pardubického kraje na HP 

 35 000  Město Lanškroun – startovné, doprava (plus spoluúčast) 

 40 000  MŠMT (sedlo, startovné, doprava) 

 10 000  loterie Lanškroun – na provoz  
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Hobby závody         

Datum / místo Jezdec Kůň Obtížnost Umístění 

19. 5. Dolní Přím Tereza Sluková Dylania Z1 4 

17. 6. Dolní Jelení Kateřina Binková Extreme Girl Z 2 

  Marie Šenkýřová Miderisk ZZ 6 

 

Liga zemědělských škol         

Datum / místo Jezdec Kůň Obtížnost Umístění 

25. 4. Přerov Andrea Svejkovská Rokytka ZM 2 

  
  
  

    Z 1 

Kateřina Binková Extreme Girl ZM 3 

    Z 8 

10. 5. Humpolec Eliška Nechvílová Lagret ZM 4 

  
  

Andrea Svejkovská Rokytka Z 2 

Kateřina Binková Extreme Girl Z 3 

16. 5. Chrudim Kateřina Binková Extreme Girl Z 2 

6.6. Lanškroun Milena Klaclová Šasilvia ZZ 2 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    ZM 1 

Tereza Sluková Dylanie ZZ  1 

    ZM 7 

Daniela Maňhalová Merlin ZZ 6 

Kateřina Binková Extreme Girl ZM 2 

    Z 2 

Markéta Niklová Granada ZM 8 

    Z 9 

Andrea Svejkovská Rokytka Z 3 

Monika Gloserová Shandor ZZ 5 

13.6. Kladruby n. Labem Karolína Hůlková Sultán ZZ 1 

  
  
  
  
  
  

Denisa Prokopová Lucky Illyrius ZZ 4 

    ZM 2 

Markéta Niklová Granada ZM 8 

    Z 6 

Kateřina Binková  Extreme Girl Z 5 

Andrea Svejkovská Rokytka Z 7 

 

Oficiální závody         

Datum / místo / disciplína Jezdec Kůň Obtížnost Umístění 

14.4. Suchá u Litomyšle / skoky Denisa Prokopová Lucky Illyrius ZZ 8 

  
  

Kristýna Marková Glen ZZ 7 

Daniela Maňhalová Barbara Z 6 

15.4. Nové Zámky / drezura Pavla Podhorná Soreppo DU-B (Z) 5 

  Leona Hejlová Nearly Perfect JD (S) 6 
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22. 4. Brno / drezury Pavla Podhorná Soreppo Z4 3 

  
  

    DU-B (Z) 5 

Tereza Sluková Solo Xainita Z4 4 

28. 4. Nové Zámky / skoky Kristýna Marková Glen Z 6 

1. 5. Bohuňovice / drezura Tereza Sluková Solo Xainita DU-A (Z) 2 

19. 5. Janov / skoky Kateřina Binková Extreme Girl ZM 1 

  
  
  
  
  

    Z 6 

Markéta Niklová Granada ZM 3 

    Z 2 

Lenka Svobodová Dagonee ZM 4 

    Z 7 

26. 5. Dolní Jelení / skoky Klára Gloserová Glen Z 1 

  
  
  

    ZL 3 

Klára Gloserová Viking ZL  6 

    L* 2 

23.6. Moravany / drezury  Tereza Sluková Solo Xainita DU -A  6 

  Pavla Podhorná Soreppo L0 5 

 

Bc. Michaela Špičáková, předsedkyně klubu 
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Jezdecké závody 
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X. PREZENTACE ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI 
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Škola musí dát o sobě vědět 

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

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

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

tých tříd základních škol. 

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

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

středně svým kamarádům a známým při osobních kontaktech.  

Dobrou propagací je samozřejmě i účast našich žáků na různých soutěžích (jezdeckých, literárních, novinářských, 

výtvarných a sportovních) a olympiádách. Škola si zajišťuje i řadu propagačních materiálů. 

V letošním školním roce se škola prezentovala na výstavě v Lysé nad Labem a na závodišti v Pardubicích a dále 

na přehlídce středních škol v České Třebové, Svitavách, Rychnově nad Kněžnou, Hradci Králové, Pardubicích, 

Brně, Kolíně, Trutnově, Náchodě, Žďáru nad Sázavou, Liberci a Ostravě.  

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

s jejich výchovnými poradci. 

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

dveří a individuálních návštěv téměř 150 zájemců z řad základních škol, 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 do-

vedností v rámci zvoleného oboru a zaměření. 

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

ním na vysoké školy, třetina na vyšší odborné školy a jazykové školy a třetina jde přímo do zaměstnání nebo 

odchází na různě dlouhou dobu za pracovními nabídkami do zahraničí (zejména z řad absolventů oboru Agropod-

nikání, ze směru chov koní a jezdectví). Věříme, že o studijní nabídku naší školy bude i  nadále zájem. 

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

Sobota 12. května 2018 

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

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

a školního statku je fakt, že přibývá dětí a mladých lidí, kterým kravín nesmrdí. Sobotní atmosféru přibližuje fo-

tografie. Co nemůže zprostředkovat tak úplně, jsou autentické emoce, když bezchybně zdoláte parkur, ochutnáte 

čerstvě grilované maso, nebo zažijete napětí při aukci plemenných zvířat vedenou charismatickým Pavlem Kozá-

kem.  

Mgr. František Teichmann 
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I zvířata mohou být úspěšná 

Lanslide – plemenný býk Českého strakatého skotu 
Jeden z nejúspěšnějších býků narozených v Čechách působící jako otec býků i v zahraničí se narodil v roce 2012 

v Lanškrouně. Při příležitosti Dne školy 2018 Střední školy zemědělské a veterinární Lanškroun, byla slavnostně 

odhalena bysta tohoto býka, jako trvalá připomínka úspěšné plemenářské práce pana Dvořáka z DVP Pyšel, Cho-

vatelského družstva Impuls a SZeŠ Lanškroun. 

Mgr. Lenka Tejklová 
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XI. DALŠÍ AKTIVITY ŠKOLY 
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Charitativní činnost 

Světluška 11. 9. 2017 

 

 

Světluška je dlouhodobý projekt Nadačního fondu Českého rozhlasu založený na solidaritě a dobré vůli lidí, kteří 

se rozhodli darovat nevidomým trochu světla. 

Světluška pomáhá dětem a dospělým s těžkým zrakovým postižením. Je oporou pro ty, které nelehký životní osud 

postavil před každodenní výzvu: znovu a znovu se učit životu ve tmě - bez pomoci jednoho z nejdůležitějších 

lidských smyslů.  

Světluška svítí od roku 2003.  

V prvních zářijových dnech 2017 proběhl 15. ročník celonárodní sbírky Světluška. Opakovaně se této sbírky zú-

častnilo pět dvojic našich studentů. Do lucerniček se jim podařilo nasbírat krásných 11 332 Kč. Výtěžek bude 

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

Ing. Věra Zemanová 
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Český den proti rakovině 

 

 

Ve středu dne 16. května 2018 se již jako tradičně naše škola zúčastnila sbírkové preventivní akce Český den proti 

rakovině. Vybrané peníze jsou vždy zaměřeny na dlouhodobé programy Ligy proti rakovině. Tento rok pomocí 

akce květinkový den probíhala osvěta objasňující problematiku rakoviny tlustého střeva a konečníku. Ve městech 

po celé České republice se více než 14 500 dobrovolníků z řad studentů a dalších organizací vydalo do ulic, kde 

nabízeli kytičky za částku 20,- a letáček, obsahující základní informace o sbírce a o rakovině tlustého střeva a 

konečníku. Studenti naší školy se do této akce zapojují již mnoho let a každým rokem se vybraná částka mírně 

navyšuje. Osm studentek druhých ročníků v lanškrounských ulicích tento rok na konto Ligy proti rakovině vybralo 

krásných 17 665,-.  

Mgr. Tereza Kočí 

 



Střední škola zemědělská a veterinární Lanškroun 

80 

SOUTĚŽE 

Matematické soutěže 

V pátek 23. února 2018 jsme po roce opět počítali  v rámci školního kola a 27. března 2018 v oblastním kole 

regionální matematické soutěže. 

Do školního kola soutěže se přihlásilo 55 žáků školy. 

Učivo matematiky bylo v soutěžních úlohách obohaceno o zajímavé logické úlohy. Studenti na prvních třech mís-

tech v každé kategorii byli odměněni velmi pěknými cenami. Matematické hodinky, hrníček s důležitými vzorci, 

či bloky pro další procvičování matematických příkladů byly přijaty vítězi  s humorem. 

Všichni zúčastnění potom dostali sladkou pozornost. Pěkné ceny včetně občerstvení byly hrazeny z fondu SRPŠ. 

Děkujeme. 

A matematické klání mělo pokračování v oblastním kole, které se konalo na Střední škole automobilní v Ústí 

nad Orlicí. Vyslali jsme počítat osm úspěšných řešitelů z kola školního. 

Naši matematičtí reprezentanti v soutěži středních odborných škol obsadili pěkná místa. Nejlepšího u místění do-

sáhla Denisa Moravcová, která v kategorii 4. ročníků obsadila krásné 3. místo. Ve velké konkurenci škol zejména 

technického a ekonomického zaměření si pěkná místa vybojovaly také studentky Martina Sekaninová (2. roč.) a 

Jana Vlasáková (4. roč), které ve svých kategoriích obsadily 9. příčky. Také 12. místo Veroniky Brunclíkové (1. 

roč.) bylo vynikajícím výkonem. Krásného výsledku dosáhla také Jana Zajícová (3. roč.), která se propočítala na 

14. příčku. Pěkná místa také obsadily studentky Bára Barochová (1. roč.) a Zuzana Viková (2.roč.). 

Blahopřeji studentům k pěkným výsledkům a věřím, že se budou i nadále věnovat matematice nad rámec studijních 

povinností. 

Mgr. Lenka Tejklová 

Florbal dívky 

8. prosince jsme se zúčastnily okrskového kola dívek ve florbalu. Turnaj se konal na Průmyslové střední škole v 

Letohradu. Skupinu tvořila 4 družstva a první dvě postupovala do okresního kola. Postupně jsme se utkaly s děv-

čaty ze PSŠ Letohradu, Letohradského soukromého gymnázia a Gymnázia Žamberk. Dvě prohry a jedna výhra 

nás zařadily na celkové 3. místo. I tak jsme si turnaj užily a domů jsme odjížděly s dobrou náladou. 

Florbal chlapci 

12. prosince se družstvo chlapců zúčastnilo okrskového kola ve florbalu v Lanškrouně v hale Na Střelnici. Čtyři 

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

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

vybojovali chlapci z Ústí nad Orlicí. 

 

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

stvem dívek i chlapců. Chlapci se umístili na 10. místě a dívky vybojovaly krásné 2. místo a přivezly si pohár a 

drobné ceny od pořadatele. 

Mgr. Lenka Chrobáková 

Znovu u nás Enjoy English 

Tradičně i letos na naší škole 14. listopadu 2017 proběhla soutěž Enjoy English v anglické konverzaci. Celkem 

soutěžilo 70 studentů z jedenácti středních odborných škol z Pardubického regionu. Opět jsme velmi rádi, že o naši 

soutěž je velký zájem a můžeme tak srovnat své znalosti anglického jazyka jenom mezi odbornými středními 

školami. Letos poprvé k nám zavítala i škola z našeho krajského města SPŠ stavební Pardubice. 
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I v tomto roce jsme museli do konverzační ústní části vybrat jenom nejlepší studenty po písemném rozřazovacím 

testu v  kategorii A (3. a 4. ročníky) s úrovní B2 a v  kategorii B (1. a 2. ročníky) s úrovní B1. Z nejlepších studentů 

obsadili v kategorii A 1. místo Adam Kovář (OA Choceň), 2. místo Jaroslav Hejkrlík (PSŠ Letohrad) a 3. místo 

Jan Procházka (OA Choceň). V kategorii B zvítězila Zuzana Soukupová (SPŠ stavební Pardubice), 2. místo obsa-

dila Petra Crhová (SZeŠ Lanškroun) a 3. místo vybojovali Tereza Stará (SŠUP Ústí nad Orlicí) a Patrick Radiven 

(SŠ automobilní Ústí nad Orlicí).  

Všem nejlepším studentům patří obrovské gratulace, protože předvedli opravdu výborné výkony. Navíc letos 

máme ohromnou radost, protože po dlouhé době se nám umístila na druhém místě v kategorii B Petra Crhová z 1. 

B třídy. Mé díky pak patří zejména mé kolegyni Petře Zíkové, která měla na starosti organizaci kategorie A, a také 

všem ostatním vyučujícím za hodnocení v obou porotách a opravu písemných testů. Na závěr už zbývá jenom 

dodat, že se již teď vyučující i studenti těší na další ročník této soutěže.  

Mgr. Martina Tomková 

O bílého havrana E. A. Poea 

Dne 27. 3. 2018 jsme se zúčastnili 15. ročníku soutěže v anglické recitaci a zpěvu O bílého havrana E. A. Poea 

v Pardubicích. V anglickém sólo zpěvu nad 15 let nás poprvé reprezentovala Natálie Michalíková (2. B) a Jana 

Tomešová (1. B). Sice jsme ani letos nevyzpívali stupně vítězů mezi 22 účastníky převážně z gymnázií a ZUŠ, ale 

pro obě studentky byla soutěž obrovskou zkušeností do dalších let.  

Navíc mě moc těší, že po dlouhé době jsme našli zástupce Lukáše Rejmana (3. C) a Michaelu Šlechtovou (1. A) 

do anglické recitace. Zde bylo soutěžících 11 a Lukáš vybojoval krásné 6. místo. Proto věřím, že i v příštím roce 

budou mít chuť se soutěže v této kategorii zúčastnit. 

Mgr. Martina Tomková 
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Chlaďas 2018 – Lanškroun 

V sobotu 2. června se opět po roce na závodišti pod seníkem v areálu Školního statku Střední školy zemědělské a 

veterinární v Dolním Třešňovci sešli chladnokrevní koně a jejich kočí. Páteční odpoledne slibovalo déšť, který by 

zlepšil povrch kolbiště, ale zůstalo jen u „slibu“ a tak si v sobotu diváci i soutěžící užili prachu až až. I letošní už 

14. ročník závodů chladnokrevných koní Chlaďas 2018 významně podpořil hlavní sponzor Lesy České republiky. 

Akci také navštívil senátor Ing. Petr Šilar, absolvent SZeŠ Lanškroun, který velmi fandí pracovním chladnokrev-

ným koním a prostřednictvím těchto soutěží je podporuje. Při slavnostním nástupu všech soutěžících se společně 

s ředitelem SZeŠ Lanškroun Ing.  Davidem Hruškou ujal slavnostního dekorování. 

I letos měly soutěže tažných koní Chlaďas 2018 statut kvalifikace pro MČR. Startovní pole tvořilo celkem 6 star-

tujících s 12 koňmi z Čech i Moravy. Přihlášeni byli ještě 4 další kočí, kteří nakonec nedorazili pro nemoc a 

technické problémy na cestě. Přes pěkné počasí dorazilo méně diváků než v minulých letech, což bylo zřejmě 

způsobeno mnoha akcemi pořádanými na Lanškrounsku ve stejném termínu. Přesto ale podporovali soutěžící 

velmi výrazně až do konce programu. Na programu byly již tradičně jednotlivé soutěže ve všech disciplínách – 

ovladatelnost v kládě, vozatajská jízda i  těžký tah pro jednospřeží i dvojspřeží. V současnosti jsou členy vozataj-

ského kroužku SZeŠ mírně pokročilí, proto pro ně byla připravena soutěž v ovladatelnosti v kládě na jednodušší 

trati. Děvčata také připravila krásné jezdecké vystoupení na chladnokrevnících. 

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

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

dřeva a je velmi technická. Stavitel Jaroslav Marvan postavil velmi náročnou technickou trať, která byla i zajímavá 

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

a souhru kočího a jeho koně. Dále byly připraveny divácky atraktivní průjezd vodním příkopem, který vždy prověří 

především důvěru koně v člověka, náročné rampování na skládku kombinované se začelením i couváním. Starto-

valo 8 jednospřeží a 4 dvojspřeží. V kategorii jednospřeží zvítězil Michal Bančík z Hlučína s Nickem a v párové 

soutěži byl nejlepší Vladimír Hajtmar s koňmi Gibsem a Galenem. 

V soutěži ovladatelnost koní v kládě pro začátečníky startovaly 3 studentky SZeŠ Lanškroun a sestra a dcera dlou-

holetých dospělých závodníků Aneta Broulíková, která ač nejmladší má nejvíce zkušeností a soutěž s přehledem 

vyhrála. 

Odpolední program byl zahájen tradiční slavnostním nástupem s dekorováním dopoledních soutěží a všichni zá-

vodníci a čestní hosté obdrželi tradiční účastnický dárek – letos kromě účastnického flotu, i klíčenku s nápisem 

Chlaďas 2018, sýry ze školní mlékárny a svíčky s obrázkem koně, které vyrobila absolventka SZeŠ Anežka Ku-

bíčková. 

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

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

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

tolik „oblíbená“ lanškrounská voda, osmička, násep, cik-cak, slalom s couváním a osmička, Na trať se vydalo 

7 jednospřeží a 4 dvojspřeží. První místo v kategorii jednospřeží obsadil Jaroslav Marvan z Květné s Girou a nej-

lepši byl také s dvojspřežím Gretou a Girou. 

Závěrečnou disciplínou, která prověřuje sílu koní, byl těžký tah. Letošní suchý, tvrdý terén příliš nepřál velkým 

výkonům, a tak v soutěži jednospřeží koně nejvíce utáhli „pouze“ 1200 kg. Svoji sílu předvedlo 7 jednospřeží, 

první místo obsadil Nick Michala Bančíka z Hlučína, nejvyšší váhu 1200 kg táhl 12 m. Stejnou váhu zvládli ještě 

dva koně, ale na kratší vzdálenost. Soutěže ve dvojspřeží se účastnili pouze zájemci o kvalifikaci na MČR v kom-

binovaných soutěžích. 

Letos se nám poprvé za 14 ročníků bohužel nevyhnul ani úraz. Mladému kočímu najela kláda na nohu a povalila 

ho. Přes hrůzně vypadající situaci a odvoz sanitkou se nakonec kočí po ošetření v nemocnici na závody vrátil 

a noha byla jen notně pohmožděná. 

I letos bylo vyhlášeno několik speciálních cen. Cenu rozhodčích si odnesla v Lanškrouně poprvé startující Marie 

Brázdová za velmi solidní výkon v jinak čistě mužském startovním poli. Cenu diváků pro nejsympatičtější dvojici 



Výroční zpráva za školní rok 2017/2018 

83 

získal Vladimír Hajtmar s Galenem. V průběhu dne byly také vyhodnoceny divácké ankety a dva vylosovaní diváci 

si odnesli potravinové balíčky. 

Děti se mohly během dne zabavit v dětském koutku, který připravila Daniela Pravdová 

Obrovský dík patří všem zaměstnancům, studentům, vedení Střední školy zemědělské a veterinární Lanškroun 

a přátelům chladnokrevných koní za podporu a pomoc při přípravě a organizování této akce. 

Takto velká akce by nebyla možná bez přízně sponzorů, kteří se zasloužili o velmi pěkné ceny pro  vítěze a umís-

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

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

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

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

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

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

milovníky chladnokrevných koní na již 15. ročník soutěží CHLAĎAS 2018, který se bude konat na konci května 

nebo začátkem června příštího roku. 

Výsledky Chlaďas 2018 – 2. 6. 2018 Lanškroun 

Umístění Soutěžící Kůň Bydliště / klub Výsledek  

Ovladatelnost v kládě - jednospřeží Čas (min) 

1. místo Michal Bančík Nick Hlučín 4.02,62 

2. místo Vladimír Hajtmar Galen Rovensko 4.16,03 

3. místo Jaroslav Marvan Gira Lanškroun 4.35,50 

4. místo Jaroslav Marvan Míša Lanškroun 4.36,22 

5. místo Jaroslav Marvan Greta Lanškroun 4.40,53 

Ovladatelnost v kládě - dvojspřeží  

1. místo Vladimír Hajtmar Galen, Gibs Rovensko 4.56,69 

2. místo Jaroslav Marvan Greta, Gira Lanškroun 5.57,79 

3. místo Michal Bančík Nick, Vojta Hlučín 6.21,62 

Vozatajská jízda - dvojspřeží 

 

1. místo Jaroslav Marvan Greta, Gira Lanškroun 2.50,97  

2. místo Michal Bančík Nick, Vojta Hlučín 2.53,56  

3. místo Milan Broulík, st. Simona, Míša Opatov 3.08,00  

4. místo Vladimír Hajtmar Galen, Gibs Rovensko 3.39,63  

Vozatajská jízda - jednospřeží  

1. místo Jaroslav Marvan Gira Lanškroun 2.15,00  

2. místo Michal Bančík Nick Hlučín 2.27,09  

3. místo Jaroslav Marvan Greta Lanškroun 2.42,02  

4. místo Vladimír Hajtmar Galen Rovensko 2.50,18  

5. místo Marie Brázdová Naiki Jasenice 3.51,25  
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Těžký tah 

 

1. místo Michal Bančík Nick Hlučín 1200 kg (12 m)  

2. místo Vladimír Hajtmar Galen Rovensko 1200 kg (10,9 m)  

3. místo Jaroslav Marvan Gira Lanškroun 1200 kg (9 m)  

4. místo Marie Brázdová Naiki Jasenice 1100 kg  

5. místo Josef Hradec Nerouš Dolní Jelení 1100 kg (16,8 m)  

 
 Ing. Hana Stehlíková 
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Liga zemědělských škol 

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

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

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

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

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

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

žáky, aby se jich účastnili. 

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

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

soutěž především pro začínající jezdce, „Zm“ (parkur do 90cm) soutěž pro  všechny jezdce, „Z“ (parkur 

do 100cm) jako mistrovská soutěž pro studenty a „ZL“ (parkur do 110cm) může být jako soutěž otevřená pro 

všechny jezdce a koně, popř. určena jako samostatná soutěž pro učitele odborného výcviku. 

Průběžné výsledky z jednotlivých kol mistrovské soutěže studentů se přepočítají dle daného klíče na boty (1. místo 

– 10 bodů až 10. místo 1bod) a ty se potom sčítají. Vytváří se tak žebříček jezdců dle umístění v jednotlivých 

kolech. Vítěz a další umístění v celkovém hodnocení jsou vyhlášeni a oceněni při finále Ligy zemědělských škol. 

Dříve se toto finále vždy konalo v Pardubicích při zářijové výstavě Koně v akci, kterého se mohli účastnit jezdci 

a koně, kteří absolvují alespoň tři základní kola ligy škol. V současné době finále probíhá na závěr školního roku 

a pořadatelem je vybraná střední škola. Zde proběhne poslední započítávané kolo a následně jsou vyhlášeny cel-

kové výsledky za daný školní rok. Toto finále je pod záštitou ministra školství, který věnoval nejlepším závodní-

kům krásné floty a poháry. Dekorováno a oceněno je vždy deset nejlepších jezdců v daném školním roce. 

Finále pro školní rok 2017/2018 proběhlo v 13. 6. 2018 Kladrubech nad Labem. 
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Umístění našich jezdců v jednotlivých základních kolech 2017 

13. 9. 2017 Chrudim 

1.místo ZM Andrea Svejkovská Rokytka 

5.místo ZM Andrea Svejkovská Fráze 

7.místo Z Kateřina Binková Casiopea 

9.místo Z Andrea Svejkovská Rokytka 

27. 9. 2017 Lanškroun 

1.místo ZZ Daniela Maňhalová  Lagret 

2.místo ZZ Denisa Prokopová  Lucky Illyrius 

6.místo ZZ Karolína Hůlková Sultán 

1.místo ZM Kateřina Binková Extreme Girl 

4.místo ZM Denisa Prokopová Lucky Illyrius 

6.místo ZM Andrea Svejkovská Rokytka 

5.místo Z Andrea Svejkovská Rokytka 

7.místo Z Markéta Niklová Granada 

9.místo Z Kateřina Binková Extreme Girl 
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Umístění našich jezdců v jednotlivých základních kolech 2018 

Přerov 25. 4. 2018 

2. místo ZM Andrea Svejkovská Rokytka 

3. místo ZM Kateřina Binková Extreme Girl 

1.místo Z Andrea Svejkovská Rokytka 

8.místo Z Kateřina Binková Extreme Girl 

Humpolec 10. 5. 2018 

4. místo ZM Eliška Nechvílová Lagret 

2. místo Z Andrea Svejkovská Rokytka 

3. místo Z Kateřina Binková Extreme Girl 

Chrudim 16. 5. 2018 

2.místo Z Kateřina Binková Extreme Girl 

6. 6. 2018 Lanškroun 

1.místo ZZ Tereza Sluková Dylania 

2.místo ZZ Milena Klaclová Šasilvia 

5.místo ZZ Monika Gloserová Shandor 

6.místo ZZ Daniela Vraspírová Merlin 

1.,místo ZM Klaclová Milena  Šasilvia 

2.místo ZM Kateřina Binková Extreme Girl 

7.místo ZM Tereza Sluková Dylania 

8.místo ZM Markéta Niklová Granada 

2.místo Z Kateřina Binková Extreme Girl 

3.místo Z Andrea Svejkovská Rokytka 

9.místo Z Markéta Niklová Granada 

13. 6. Kladruby nad Labem 

1.místo ZZ Karolína Hůlková Sultán 

4.místo ZZ Denisa Prokopová Lucky Illyrius 

2.místo ZM Denisa Prokopová Lucky Illyrius 

8.místo ZM Markéta Niklová Granada 

5.místo Z Kateřina Binková Extreme Girl 

6. místo Z Markéta Niklová Granada 

7.místo Z Andrea Svejkovská Rokytka 

Celkové hodnocení 2017/2018 

3.místo  Kateřina Binková Extreme Girl, Casiopea 

4. místo  Andrea Svejkovská Rokytka, Fráze 

10. místo  Markéta Niklová Granada 

 

Více informací o lize zemědělských škol a kompletní výsledky najdete 

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

Bc. Michaela Špičáková 

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


Střední škola zemědělská a veterinární Lanškroun 

88 

Králičí hop slaví velké úspěchy 

I letos jsme se opět zúčastnili hned několika závodů, které se konaly v různých koutech naší republiky. Ušáci 

znovu ukázali, co v nich doopravdy je, a mnohdy porazili i sportovní králíky, kteří jsou přímo pro Králičí Hop 

vyšlechtěni, a umístili se tak na stupních vítězů.  

Nejvíce úspěchů znovu vybojovala samička Zakrslého krátkouchého králíka Grace, která dokázala, že i malý králík 

se může vyrovnat mnohem větším a ve sportu zkušenějším ušákům. Na závodech překvapila především schopností 

zapamatovat si a následně bezchybně a rychle překonat parkur. Díky své lásce ke skákání si ze závodů odvezla 

hned několik pohárů a medailí. 

Nikola Kubalová, studentka 3.C 
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Juniorský maraton 

V dubnu jsme se již počtvrté rozhodli pro účast na 22. ročníku největšího štafetového závodu na maratonské trati 

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

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

chlapců a 4 dívky uběhli maratonskou trať 42, 195 km v celkovém čase 3:27:11 h a ostudu určitě neudělali. Vždyť 

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

Sportovního Gymnázia Pardubice, které kromě věcných dárků má právo účasti na Volkswagen Maraton Praha, 

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

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

Mgr. Lenka Chrobáková 
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Semináře, kroužky 

Týden vědy a techniky 2017  

termín: 6. – 12. listopad 2017 

místo: Praha - Akademie Věd ČR 

 

17. ročník Týdne vědy a techniky  

Sedmnáctý ročník festivalu Týdne vědy a techniky se tento rok uskutečnil od 6. do 12. listopadu 2017. Větší města 

napříč všemi kraji otevřela svá vědecká pracoviště a uvítala návštěvníky z řad žáků, studentů, odborné i laické 

veřejnosti. Festival každoročně umožňuje nahlédnout do institucí spojených s Akademií věd České republiky a 

nabízí ke zhlédnutí velké množství přednášek na aktuální témata. Pro tento rok se přednášky, workshopy a výstavy 

zaměřily mimo jiné na potraviny pro budoucnost, lasery, medicínu, nanotechnologie a umělou inteligenci. Festi-

valu se zúčastnilo i 20 žáků vybraných z různých ročníků naší školy. Společně jsme se dozvěděli mnoho zajíma-

vých informací ze světa filmové produkce ve vědecké show Technika vizuálních efektů aneb VFX v praxi, kterou 

uváděl Pavel Kacerle. Pavel Kacerle je známý tvůrce filmových triků, který spolupracoval a i nadále spolupracuje 

například s filmovým studiem Marvel. Jeho rukopis tak nalezneme ve filmu Iron Man 3, Captain America 2 nebo 

Thor 2. Další společnou aktivitou byla Vědecká úniková hra DECODER, která navazuje na úspěch Escape Games. 

Únikové hry jsou společenskou aktivitou, ve kterých pomocí důvtipu, inteligence a spolupráce účastníci řeší hla-

volamy a rébusy, a díky odpovědím mohou uniknout z místnosti nebo se jim 
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 otevřou dveře vedoucí k pokladu. Poslední společnou aktivitou byla přednáška na téma Prebiotika: jsou opravdu 

nezbytnou složkou výživy člověka? Přednášející RNDr. Petr Šíma nás vzal do historie stravování lidí od počátku 

písemnictví a poukázal na způsob stravování našich předků, kteří mnohdy rostlinou vlákninu ve své stravě měli 

ve velmi omezené míře. Někteří žáci využili volný čas mezi společnými aktivitami nejenom k návštěvám 

workshopů zaměřeným na medicínu – Čím si moderní civilizace ničí zdraví aneb když blahobyt zabijí, na žurna-

listiku nebo na fotografie z mikroskopického světa, ale i k účasti na dalších zajímavých přednáškách. Cévní moz-

kové příhody, pod taktovkou doc. MUDr. Jakuba Otáhala, nás seznámily s ději souvisejícími přímo s přerušením 

cévního zásobení mozku. S Novými přístupy pro včasnou diagnostiku a zlepšení kvality spermií, na jejichž vývoji 

se již několik let podílí RNDr. Kateřina Hortová, se možná již v blízké budoucnosti setkáme při klasické analýze 

kvality spermií nejen u zvířat, ale i u lidí. Přednáška Střevní mikrobiom a chronické nemoci velmi úzce souvisela 

s jídelníčkem a zařazováním prebiotik do stravy. Prof. MUDr. Helena Tlaskalová – Hogenová oponovala svou 

přednáškou RNDr. Petru Šimovi a na ukázkách vnitřního prostředí střev poukázala na důležitost vlákniny ve 

stravě. Návštěva akce Týden vědy a techniky je již neměnnou součástí podzimních aktivit na naší škole. Žákům 

přináší nové informace o specifických tématech a umožňuje alespoň na chvíli nahlédnout pod pokličku různých 

vědeckých disciplín.    Mgr. Tereza Kočí 
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Biologický kroužek 

2017/2018  

Biologický kroužek začal říjnovou dvoudenní 

exkurzí do tradičních Pasíček. Krom vypouštění 

vyléčených strak a jednoho krahujce jsme čistili 

klece a sázeli stromky na stráni pod ubytovnou, 

kde je důležitá studna s pitnou vodou. Do země 

jsme vpravili okolo 300 keřů a stromků, ale 

možná jich bylo i víc. 

Na konci listopadu vyjel biologický kroužek na 

návštěvu CHKO Broumovsko. Štěstí na příz-

nivé počasí umožnilo úklid adršpašských skal, 

likvidaci náletových dřevin a úpravy porostu na 

turistických cestách. Odměnou nám byl nejen 

dobrý pocit, ale i bezva výklad o historii vzniku 

skalních měst z úst RNDr. Luboše Němečka, zaměstnance CHKO Broumovsko. Druhý den jsme si znovu zkusili 

monitoring pobytových znaků vlků. Naše snaha byla letos docela úspěšná, krom stop se nám podařilo nalézt také 

pozůstatky srsti a kostí stržené ovce evidentně ohlodané vlky.  

Jarní měsíce byly už hodně narušené velkou koncentrací zahraničních výjezdů i maturitami a tak jsme pouze zkon-

trolovali úspěšnou vodní nádrž s čolky v Sázavském údolí. V březnu trojice studentů ve složení Lukáš Rejman, 

Blanka Gregorová a Zdeňka Hicklová reprezentovala školu na krajském kole ekologické olympiády v Oucmani-

cích. Naši mladí biologové nezklamali a v konkurenci 9 týmů skončili na pěkném 4. místě. Díky více než 60% 

úspěšnosti se také stali úspěšnými řešiteli, což může mít svou váhu u přijímaček na VŠ. Své znalosti žáci biolo-

gického kroužku tradičně prokazují i ve školních poznávačkách, které letos proběhly tři. Poslední již taková mini-

akce proběhla 22. června, kdy Lukáš Rejman se Zdeňkou Hicklovou vyrazili na „Vědu u školy“ což je populárně 

naučný jarmark u Dobrovského školy v Lanškrouně. Tam ti starší nebo zvídavější předávají informace svým mla-

dším spolužákům. Naši studenti předvedli dvě pitvy pstruha a s dětmi pracovali prostřednictvím pracovních listů.  

Mgr. František Teichmann
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Horolezecký kroužek Agama 

Agama, lezecký kroužek po šesté 

2017/2018  

V tradičním večerním čase ve čtvrtek od 19:30 do 21 hodin probíhal kroužek pro nejstarší lezce. Lenku Hlávkovou, 

Kristýnu Navrátilovou, Katku Kalousovou, Sáru Němečkovou a Martina Jansu doplnilo několik nováčků. Marcela 

Petrašová a Lenka Adamcová více bojovaly se zdravotními neduhy než stěnou, ale Adéla Vaverová bezvadně 

zapadla do týmu lanškrounských lezců a zařadila se mezi ty nejšikovnější. Závěrem sezóny nakonec nebyly plá-

nované závody. Termín byl totiž tak nešikovný, že prakticky nikdo z žáků neměl možnost se jich zúčastnit, a tak 

jsme vše dohnali až v červnu a zajeli na skály do Mladkova. Bezva akce skončila v plavkách na Pastvinské pře-

hradě, kde bylo nutné smýt pot, prach a sem tam i trochu krve. To ale k lezení na skalách patří. Kroužek i letos 

probíhal za vydatné pomoci kolegyně Terezy Kočí. 

Mgr. František Teichmann 
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Veterinární kroužek 

V letošním školním roce začal nově fungovat 

veterinární kroužek a studenti o něj projevili 

velký zájem. Sešli jsme se celkem 27x s prů-

měrným počtem 7 studentů na jedno setkání, 

kdy na některé zákroky musel být počet stu-

dentů limitován na 15, abychom se vůbec vešli 

na sál. Zaměření kroužku je směrováno na asis-

tenci studentů při veterinárních úkonech v or-

dinaci, na kravínu nebo v chovu koní. Nejčas-

tějším zákrokem byla kastrace všeho možného 

- koček, kocourů, psů nebo fen. Přestože se 

jedná o rutinní zákroky, pro nácvik přípravy 

pacienta na zákrok, vedení anestezie, monito-

rování životních funkcí v průběhu operace, 

asistenci v průběhu zákroku, zdokonalování se 

v manipulaci s chirurgickými nástroji a celkově 

pro fixaci návyků práce ve veterinární ordinaci 

jsou to zákroky ideální. Ono jen správné na-

vléknutí sterilních rukavic je občas docela oří-

šek. Mimo kastrace jsme odstraňovali kýlu, po-

vrchové nádory, aplikovali nosní kruhy jalovi-

cím a kastrační gumičky beránkům, vyšetřovali 

klisny před inseminací, ošetřovali paznehty, 

ošetřovali rány, rentgenovali, vyšetřovali atd. 

Abychom si zpestřili rutinu kastrací, extraho-

vali jsme spermie z vyoperovaných varlat či 

odsávali vajíčka z vaječníků koček kastrova-

ných v říji a vše potom zkoumali pod mikroskopem.  

 Díky vybavení, které máme k dispozici, se studenti v kroužku učí a upevňují si manipulaci s přístroji dnes vcelku 

běžně využívanými na veterinárních klinikách. Pro příští rok plánujeme zprovoznit inhalační anesteziologický 

systém, který by nás mohl posunout zase o kousek dál. 

MVDr. Hana Honsová 

Chovatelský kroužek 

Ve školním roce 2017/2018 se na chovatelském kroužku aktivně scházelo 7 studentek naší školy. V letošním roce 

jsme se v tomto zájmovém útvaru opět zabývali chovem králíků, jak už výstavních, tak masných. Především jsme 

se ale zaměřili na výcvik králíků pro čím dál více známý sport – Králičí Hop.  

 

Naše tréninky probíhaly za pěkného počasí dvakrát týdně na trávníku před školní budovou. I nepříznivé počasí 

však nedokázalo zkazit nám ani našim šikovným ušákům radost ze sportovně strávených odpolední. V takových 

případech nám byla k dispozici dlouhá chodba s kobercem, na kterém jsme mohli celou naši sadu překážek rozložit 

a pilně se připravovat na závody.  

Na trénincích jsme se věnovali výcviku králíků všemožných plemen, barev a velikostí. Několik nadaných skokanů 

se našlo dokonce i mezi našimi odchovanci.  

Po tom, co se naši králíci naučili bezchybně skákat i ve vyšších třídách rovinné dráhy, jsme se rozhodli, že se 

začneme věnovat také parkuru. Mezi ušáky se našlo hned několik skvělých „parkouristů“, kteří jsou schopni si 
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celou dráhu zapamatovat a sami ji zaběhnout kolikrát i bez našeho vedení bez jediné chyby. Dále jsme zdokona-

lovali dovednosti na naší nedávno pořízené výškové a dálkové překážce. Ti nejlepší skokani dosáhli opravdu ob-

divuhodných výsledků – 85 cm ve skoku vysokém a 220 cm ve skoku dalekém. 

I letos jsme se opět zúčastnili hned několika závodů, které se konaly v různých koutech naší republiky. Ušáci 

znovu ukázali, co v nich doopravdy je a mnohdy porazili i sportovní králíky, kteří jsou přímo pro Králičí Hop 

vyšlechtěni, a umístili se tak na stupních vítězů.  

Závody však nebyly jedinou akcí, kde bylo možné nás a naše králíky vidět. Na naší škole jsme se účastnili Dnů 

otevřených dveří a také Dnu školy. Na pozvání lanškrounských chovatelů pak také předváděcí akce na výstavě 

drobného zvířectva na Lanškrounském zámku. Skákající králíci vzbudili zájem jak mezi dětmi, tak i obdiv přede-

vším ze strany dospělých návštěvníků. O letních prázdninách poté naše nejúspěšnější závodnice Nikola Kubalová 

s Grace působila na dětském táboře jako instruktorka, kde předávala své zkušenosti s králíky mladším nadšencům 

tohoto poměrně mladého sportu. O cenné rady a především pravidelné zlepšování dovedností byl velký zájem a 

některé účastnice tábora se dokonce se svými králíky rozhodly absolvovat tréninky na naší škole.  

Jsem na výkony všech účastnic kroužku, ale především na výsledky našich králíků, nesmírně pyšná. Ušáci nám 

každý týden předvádějí lepší a lepší výsledky a stále mají chuť a dostatek elánu zdokonalovat se. Každý z nich 

nám dennodenně dokazuje svou lásku a vděčnost. Mnohdy jsem slyšela říkat lidi „Hoď své srdce za překážku 

a tvůj kůň pak skočí za ním“. Nyní vím, že to samé platí i u králíků. Hop je o dokonalém vztahu a naprosté důvěře 

mezi člověkem a zvířetem. Je to sport, ve kterém jde o společně prožitou chvíli s naším hopsajícím přítelem a ra-

dost ze společné práce. Na trénincích nám nejde o výkony, ale hlavně o to, odreagovat se a strávit nezapomenutelné 

chvíle se zvířaty. I bez nucení a zbytečného stresu lze dosáhnout nádherných výsledků. Nejde necítit hrdost.  

Nikola Kubalová, studentka 3.C 
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Kroužek fyzioterapie koní 

V tomto školním roce měli studenti druhého až čtvrtého ročníku veterinárního oboru možnost docházet do kroužku 

se zaměřením na fyzioterapii koní. Protože tento předmět není pro současné studenty zakotvený v ŠVP, zájemci 

mají možnost prakticky se s tímto oborem setkat v mimoškolní činnosti. 

První hodiny byly věnované anatomii kosterního 

a svalového systému koní s názornými ukázkami 

na živých zvířatech. Studenti si mohli zopakovat 

důležité orientační body na těle koně, uvědomit 

si, kde se nacházejí jednotlivé kosti, klouby, od-

kud kam se táhnou důležité svaly a k čemu je kůň 

používá.  

Dalších několik hodin bylo věnováno adspekč-

nímu a palpačnímu vyšetření pohybového apa-

rátu koně. Studenti se učili posoudit exteriér 

koně, symetrii jeho těla, ztuhlost či uvolněnost, 

sledovali reakce na manipulaci a tlak.  

Většinu hodin se pracovalo na protahování 

a uvolňování koní, což jsou činnosti dobře využi-

telné při běžné manipulaci, před a po ježdění 

i v rámci rehabilitace koně po nějakém zranění 

nebo nemoci. Kromě klasického strečinku konče-

tin nebo krku se probraly i základy mobilizace 

kloubů a několik cviků pro protažení a zároveň 

posílení trupu koně. 

Posledních několik hodin jsme věnovali práce 

s koněm na ruce, základy vodění a gymnastiky 

pro zlepšení uvolnění, prostupnosti a symetrie 

koně jako příprava na práci pod sedlem.  

Někteří žáci si v rámci kroužku fyzioterapie koní 

zopakovali i Dornovu metodu, kterou se naučili 

na kurzu probíhajícím na naší škole.  

V zimních měsících jsme si poslechli zajímavou přednášku žákyně čtvrtého ročníku o její individuální praxi na 

rehabilitační klinice v Hrobicích. 

Kroužek bude probíhat i v následujícím školním roce. 

MVDr. Dominika Švehlová 
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Základní kurz a pracovní seminář Dornovy metody 

Dornova metoda je jemná manuální terapie, která reguluje chybná postavení kostí v těle. Využívá přirozeného 

pohybu pacienta a nenásilně ošetřuje opěrný aparát.  

Ve dnech 23. – 25. března 2018 na naši školu zavítali již podruhé Andrea a Martin Dunovi a MVDr. Lenka Pop-

ková, kteří vedou teoretickou i praktickou výuku této metody na zvířatech. Základního kurzu se účastnilo 18 stu-

dentů druhých až čtvrtých ročníků a jeden učitel, 3 studenti a jeden učitel se pak zúčastnili „pokračovacího“ pra-

covního semináře, v němž už se pouze prakticky procvičovali v terapii na zvířeti. 

Třídenní nával informací začal v pátek odpoledne úvodem do problematiky a seznámením s Dornovou metodou. 

Žáci si některé techniky zkusili na sobě, aby měli představu, jak se asi budou cítit jejich zvířata. 

Během sobotního dopoledne si účastníci zopakovali anatomii a fyziologii opěrného systému zvířat. Dobrá znalost 

postavení a funkce kostí a kloubů je pro správné provedení Dornovy metody nezbytností. Po obědě už začala tolik 

očekávaná praktická část: účastníci se psy zůstali ve třídě s paní Dunovou, ostatní se odebrali do stáje ke koním 

pod vedení paní Popkové. Po ukázce manipulace s jednotlivými klouby zvířete si pak všichni postupně procvičo-

vali jednotlivé hmaty. Zvířata byla zpočátku neklidná, přece jen pro ně byla taková pozornost – a především práce 

ještě nešikovných rukou – nezvyklá, ale po chvíli všichni pochopili, že mají jen držet a oddat se dotykům. 

V podobném duchu se nesla i neděle dopoledne, kdy si „koňská“ skupina zopakovala celý postup na dalších koních 

a „psí“ skupina opatrně pracovala na svých psech. Nedělní odpoledne už jsme opět trávili společně: žáci byli 

seznámeni se zásadami baňkování, a samozřejmě bylo nutné probrat a poučit je o tom, jak vyplňovat nutné papíry, 

dělat záznamy, vypracovávat plán dalších ošetření. 

V neděli večer byli všichni – lidé i psi – nesmírně unavení, ale plní nových informací a zkušeností a s certifikátem 

o účasti v ruce nadšeni do další „terapeutické“ práce. Za rok se třeba v rámci dalšího kurzu zúčastní pokračovacích 

pracovního semináře, na kterém se buď naučí ošetřovat jiné zvíře, nebo si prohloubí znalosti nabyté na tomto 

základním kurzu. 

MVDr. Dominika Švehlová 

Účast na výroční konferenci ČAVS/ČAVLMZ Brno 
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O víkendu 30. 9. – 1. 10. 2017 se zájemci z řad studentů druhého až čtvrtého ročního oboru Veterinářství vydalo 

v doprovodu učitelky odborných předmětů MVDr. Dominiky Švehlové do Brna na konferenci pořádanou Českou 

asociací veterinárních sester a Českou asociací veterinárních lékařů malých zvířat. Cílem byly přednášky určené 

pro veterinární techniky. Díky spolupráci naší školy s oběma asociacemi se za zvýhodněné účastnické poplatky 

mohlo během tohoto víkendu vzdělávat 23 studentek a prohloubit si tak své poznatky ze školních lavic. 

V sobotu dopoledne proběhla série přednášek britské veterinární sestry Carly Thornton na téma „Komunikace 

s klientem“. Přestože přednášející pochází z poněkud odlišného „klientského“ a právního prostředí, mnohé infor-

mace je možné aplikovat i pro české veterinární kliniky, především výborně zpracovaný plán péče o hospitalizo-

vaného pacienta. S menšími úpravami by byly dobrým vzorem i některé z diskutovaných dokumentů potřebných 

pro hospitalizaci zvířat či vykonání chirurgických zákroků. Do tematických plánů předmětu chirurgie přibude na 

další léta díky jedné z přednášek i tzv. triage, čili přehled doporučených vyšetření a vyhodnocení jejich výsledků 

pro posouzení závažnosti zranění/onemocnění naléhavého pacienta. 

Odpolední téma „Porodnictví a gynekologie psů a koček“ v podání další Britky Sarah Rebeccy Vivian už bylo pro 

naše studenty menší novinkou, především pro ty, kteří absolvovali v prvním ročníku předmět Kynologie. O pro-

blémech v reprodukci i o neonatální péči o štěňata a koťata už věděli mnohé z toho, co bylo předneseno. Novinkou 

byl snad jen barvitě vylíčený návod, jak může veterinární sestra pomoct při porodu císařským řezem. 

Neděle se nesla v duchu stomatologie a péče o zuby psů a koček. Čeští veterinární lékaři MVDr. Richard Minárik 

a MVDr. Vladěna Štrosová seznámili posluchače s nejčastějšími problémy v dutině ústní psů a koček, s jejím vy-

šetřením, vedením záznamů o chrupu a léčbou i prevencí zubního kamene. Studenti třetích ročníků tyto vědomosti 

jistě ocení později v předmětu Chirurgie. 

Konference byla zajímavá a studenti nelitovali času ani peněz, které do ní vložili. Získané informace uplatní nejen 

ve svém (možná) budoucím zaměstnání, ale i v péči o svá vlastní zvířata. Všichni pak obdrželi certifikát o účasti, 

který jim může pomoc při hledání místa po absolvování naší školy. 

MVDr. Dominika Švehlová 
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KURZY A SPORTOVNĚ POZNÁVACÍ AKCE 

Lyžařský výcvik 

Druhý únorový týden jsme se studenty 1. ročníků odjeli na pravidelný lyžařský výcvik do nedalekých Čenkovic. 

Po příjezdu a ubytování na chatě SKI KLUB Česká Třebová jsme si společně prohlédli lyžařský areál a v šest 

hodin odešli na večeři do restaurace U Sněhuláčka, kde jsme měli zajištěno stravování. Večer byli všichni studenti 

proškoleni z BOZP, seznámeni s průběhem kurzu i se základy techniky jízdy na lyžích a snowboardu. 

V pondělí jsme rozdělili studenty podle dovedností do čtyř družstev a zahájili výcvik. Večer se uskutečnila před-

náška o první pomoci a nebezpečí hor. 

Úterní výcvik probíhal v podobném duchu, večerní přednáška se týkala vývoje a historie lyžování a studenti byli 

také seznámeni s lyžařskou a snowboardovou výstrojí a výzbrojí. Nezapomněli jsme ani na novinky z oblasti 

ochranných prostředků využívaných při zimních sportech. 

Středa byla ve znamení povinné půldenní bezpečnostní pauzy. Na řadě studentů se již začala projevovat únava 

z lyžování. 

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

sjezdových lyžích a snowboardu. Pátek byl odjezdovým dnem. Po úklidu chaty jsme v dopoledních hodinách od-

jeli do Lanškrouna. 

Kurz hodnotíme jako velmi zdařilý, sněhové podmínky byly na letošní zimu dobré. Ubytování i strava na velmi 

slušné úrovni. Lyžařské dovednosti většiny studentů se během kurzu výrazně zlepšily. 

Mgr. Lenka Chrobáková 

Sportovně – cyklistický kurz 2018 

V pomaturitním období ve dnech 3. 6. - 8. 6. 2018 se uskutečnil cyklistický kurz studentů všech druhých ročníků. 

Kurz probíhal v krásném okolí Pastvinské údolní přehrady. Jako startovací základna nám i tentokrát posloužila 

chata Bublačka. 

Letošního ročníku se zúčastnilo celkem 70 žáků. Pedagogický dozor tvořili:  Mgr. Lenka Chrobáková, Mgr. Pavel 

Dvořáček, Ing. Rudolf Rabas, Mgr. Pavel Studený, Ing. Věra Zemanová a Mgr. Jitka Motlová.  

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

Orlicí, Pastvin, Českých Petrovic a Mladkova. Většina studentů zde byla poprvé a získala tak možnost poznat 

krásnou místní přírodu a pamětihodnosti (např. naučná stezka v okolí Zemské brány). Někteří se teprve v kopco-

vitém terénu naučili naplno využívat technické možnosti svých kol a rychle se naučili správně si rozvrhnout své 

síly. Mnozí si také uvědomili, že v cyklistice si musí každý kilometr odpracovat a že jsou často vystaveni na milost 

vrtochům počasí. 

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

a orientace v terénu. Po skončení každého denního programu přišly na řadu doplňkové aktivity, zejména míčové 

hry, stolní tenis a střelba ze vzduchovek. Nejoblíbenější hrou celého kurzu se ukázal být softball a plavání. Při 

sportu zmizely pozůstatky zbytečných řevnivostí mezi jednotlivými třídami, které si snad někteří přivezli ze školy 

s sebou. Hry mladé lidi prostě sblížily. 

Oblíbeným se stal výlet do Mladkovských skal. Zde si mohli zájemci z řad studentů i učitelů vyzkoušet pod od-

borným 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 pře-

kvapivě více zazářily dívky. Většina přítomných mladíků z bezpečí pevné půdy pod nohama jen tiše obdivovala 

(kromě ladných tvarů) mrštnost, sílu a železnou vůli svých spolužaček. Svůj kredit však neztratili ani přítomní 

učitelé; po zápasu se skálou se na své svěřence podívali z úchvatné výšky třinácti metrů. 

Ke každému kurzu patří celodenní cyklovýlet. Nechyběl ani letos. Skupiny studentů urazily trasu údolím Divoké 

Orlice do pevnosti Hanička, kde byla zajištěna exkurze. Dále do Neratova na oběd a prohlídku místního kostela 
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a zpět přes Zemskou bránu do Klášterce nad Orlicí. Všichni bez vážných potíží projeli tímto krásným zvlněným 

koutem Orlických hor, navštívili vyhledávaná místa, ale také pozapomenuté samoty. Na zastávkách se dozvěděli 

několik zajímavostí vztahujících se k pohnuté historii tohoto jedinečného regionu. Při opravách drobných závad 

někteří studenti projevili šikovnost a obětavost. Večer mnozí ani nechtěli věřit, že zdolali více než 45 km. 

V závěrečném dni proběhl branný závod družstev, kde studenti zúročili všechny své dosavadní dovednosti a zna-

losti získané během pobytu. Všichni projeli a proběhli vytýčenou trasou a na jednotlivých stanovištích s větším či 

menším úspěchem splnili úkoly z oblasti topografie, jízdy zručnosti apod. 

Závěrečný večer u táboráku se vydařil a díky své neopakovatelné atmosféře se určitě všem zúčastněným vryje do 

paměti. Myslím, že podobné ohodnocení snese celý letošní kurz. Byl, jednoduše řečeno, jedinečný! Výrazně 

k tomu přispěli samotní studenti, kteří se zde definitivně zbavili všech klišé z běžné výuky a zcela přirozeně spo-

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

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

po tomto naplno prožitém týdnu si všichni můžeme nahlas říci: „Má to ještě smysl!“  

Za zúčastněné učitele Mgr. Pavel Studený 

Sportovně-poznávací pobyt 

Již řadu let pořádá naše škola sportovně poznávací rekreační pobyty pro žáky osmých a devátých tříd základní 

školy. Pobyt se koná vždy v červenci a mohou se ho zúčastnit všechny děti se zájmem o koně, psy, krávy, o jejich 

péči a chov. Letošní pobyt se konal od 9. do 14. července a zúčastnilo se ho celkem 40 žáků. 

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

útulku. Letos byl mezi dětmi rekordní zájem o jezdecký výcvik, nechybí návštěva koňských farem v Ostrově, rybí 

farmy v Sázavě nebo ukázka agility. Jednodenní výlet je vždy tematicky zaměřen – letos jsme navštívili záchran-

nou stanici zvířat v Pasíčkách a zámek a hřebčín ve Slatiňanech. Nechybí čas ani na sport a odpočinek – návštěva 

horostěny, minigolfu a v případě pěkného počasí i koupání. 

Myslím, že většina dětí odjíždí spokojených a přesvědčených o tom, že práce se zvířaty má své kouzlo, nabíjí nás 

pozitivní energií a uspokojuje naše potřeby. 

Mgr. Lenka Chrobáková 
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KULTURNÍ AKCE – NEJEN PRO NAŠE STUDENTY 

Mikuláš 2017 

Jako každý rok se i letos na Mikuláše rozhodli naši studenti navštívit Základní a mateřskou školu Dolní Třešňovec 

v Lanškrouně v přestrojení za čerta, anděly a Mikuláše a postrašit všechny zlobivé děti. Mezi dětmi se však žádní 

„zlobivci“ nenašli a všechny tak zaslouženě dostaly z Mikulášova košíku balíček s ovocem a sladkostmi. V každé 

třídě si pro vzácnou návštěvu žáčci spolu s paní učitelkou připravili krátké vystoupení. Po rozdání balíčků také 

děti předvedly, co všechno už se ve škole naučily a spolu s andílky a čertíkem vyplňovaly všemožné pracovní 

listy. Za jejich správné zpracování byly oceněny velkou jedničkou do Žákovské knížky. Další zastávkou Miku-

lášovy cesty byla i naše škola, kde si posvítil i na starší hříšníky. Aby nebyli odneseni do pekla, museli společně 

zarecitovat básničku. Čert tak letos, i přes protest některých učitelů, opět odcházel s prázdným pytlem. Tak snad 

příště se mu poštěstí a pár hříšníků bude pomáhat v pekle přikládat pod kotel.   

Nikola Kubalová, studentka 3.C 

 
 

 

Maškarní karneval pro žáky Speciální školy Lanškroun 

Už po několik let pomáháme handicapovaným dětem ze Speciální školy v Lanškrouně. Vždy v únoru v naší tělo-

cvičně spolupořádáme maškarní karneval. A vše s parádou jak to má být. Moderátor, hudba, různé soutěže, rej 

masek, drobné ceny. Naši žáci se vždy perfektně zapojí a pomohou ke zdárnému průběhu celé akce. Na vlastní 

kůži si vyzkouší, že práce s těmito lidmi je velice náročná, ale potřebná a odměnou jim je úsměv na tváři všech 

přítomných. 

Mgr. Lenka Chrobáková 
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Anglické divadlo na lanškrounském zámku 

Anglické divadlo „Peter Black 3“ 

Koncem září 2017 jsme výuku anglického jazyka strávili příjemně při zhlédnutí divadelního představení „Peter 

Black 3“, které sehrálo divadelní centrum ze Zlína na lanškrounském zámku. Na představení jsme se snažili naše 

studenty připravit díky zaslaným materiálům od tohoto výchovně vzdělávacího divadla. Jazyková úroveň této hry 

byla náročnější (B2).  

Hlavní hrdina Peter Black v této hře tentokrát zdědí zchátralé rodinné sídlo, které se snaží opravit s pomocí růz-

ných přátel a známých. Tento vtipný příběh doprovází anglický projev s použitím atraktivních dialektů, variabilní 

scéna, různorodá hudba a pestré herecké kreace. Z anglického jazyka je představení zaměřené především na pro-

cvičení gramatických časů a dále podmiňovacích způsobů, frázových sloves či trpného rodu. Přes počáteční obavy 

zejména z jazykové úrovně se hra studentům velmi líbila, protože herci byli skvělí svými hereckými výkony i tím, 

že se snažili udržet kontakt se studentským publikem. Proto se už teď těšíme na možnost zhlédnutí dalších anglic-

kých divadelních představení v novém školním roce. 

Mgr. Martina Tomková 

A opět adventní Vídeň! 

Na naší škole se stalo tradicí, že v adventním čase pravidelně navštěvujeme hlavní město Rakouska Vídeň. Zá-

jemců o tuto exkurzi neustále stoupá zejména díky Španělské jezdecké škole. Proto s námi jelo rekordních 62 stu-

dentů, které doprovázelo pět učitelů. 

I letos jsme tedy v brzkých ranních hodinách 20. 12. 2017 s prvními ročníky odjeli z Lanškrouna ve vánoční at-

mosféře. V mrazivém počasí jsme zhlédli Španělskou jezdeckou školu v Hofburgu. Výcvik koní byl doprovázen 

klasickou hudbou a promítáním videa ze života lipicánů. Po seznámení s centrem s hlavními památkami a posíle-

ním díky občerstvení na adventních trzích jsme strávili odpoledne v přírodovědném muzeu. Myslím si, že díky 

silným zážitkům a nadšení studentů se opět v příštím školním roce do adventní Vídně vypravíme. 

Mgr. Martina Tomková 
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ODBORNÉ EXKURZE, PRAXE 

 

Odborná praxe na zavádění chmele v Ročově u Žatce 

Odborná praxe třetího ročníku oboru Agropodnikání zaznamenala v tomto školním roce změnu. Vzhledem k níz-

kému výnosu brambor jsme byli donuceni vyhledat jinou adekvátní činnost v rostlinné výrobě.  Naskytla se mož-

nost práce při jarním zavádění chmelu. V pátek 18. května jsme se třídou 3. A a 3. C odjeli do Ročova u Loun. 

V následujících dnech jsme zaváděli chmelové rostliny na vodící dráty. Nejprve první zavádění, což byla nesku-

tečně úmorná a únavná práce vzhledem k přerostlému porostu, a následně druhé zavádění, které se jevilo už jako 

pohodová práce. Všichni se snažili odvádět práci co nejlépe podle svých možností i přesto, že celý týden byl velmi 

teplý a slunečný. Někteří to silně pocítili na vlastní kůži. V té chvíli přišly na řadu uklidňující prostředky včetně 

vhodného pitného režimu. To znamená, že večery se nesly v duchu ochutnávky loňské úrody. Přes veškeré útrapy 

a nepohodlí si všichni odváželi kromě zasloužené finanční odměny i bohaté zkušenosti s manuální prací v země-

dělství a spoustu společných zážitků. 

Ing. Irena Ehlová, Mgr. Lenka Chrobáková 

 
 

Ukončení školního roku třídy 3. A 

Konec školního roku 2017/2018 jsme ukončili exkurzí do kraje Karla Hynka Máchy ve dnech 20. – 22. června. 

Ubytovali jsme se ve Starých Splavech v areálu s příhodným názvem Pohoda a Dobrota. Prošli jsme se stezkou, 

po které chodil Mácha, koupali se v Máchově jezeře, prostě jsme si užívali. Večer jsme společně hráli hru Aktivity, 

při které jsme moc nasmáli, ale hlavně se navzájem lépe poznali. Poslední den nám paní učitelka třídní rozdala 

závěrečné vysvědčení a my se rozjeli do svých domovů na prázdniny. I díky vydařenému počasí to byl nezapome-

nutelný závěr školního roku. 

Žáci 3.A  
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Odborná exkurze 3.C  

Termín: 18. – 20. června 2018 (pondělí – středa) 

Místo konání, program, ubytování: 

1. den  Lanškroun – Dvůr Králové (vlak), prohlídka ZOO (oběd) 

odpoledne Dvůr Králové – Teplice nad Metují (vlak)  

ubytování kemp Kamenec (http://www.camp.adrspach-ubytovani.cz/)  

ubytování je v dřevěných 4-lůžkových chatkách (potřeba spací pytel s sebou) 

večeře – ve městě 

2. den  oblast Teplických a Adršpašských skal – pěší výlet cca 20 km (http://www.skaly-adrspach.cz/) 

3. den  volný program v kempu, odjezd – Teplice nad Metují – Lanškroun (vlak) 

plánovaný příjezd Lanškroun 14:25 

Pedagogický dozor: 

Emil Fogl (třídní učitel 3.C), 

Petra Zíková (učitelka SZeŠ)  

Náklady: 

Celkové náklady na exkurzi na 1 studenta cca 1 000,- Kč 

Průběh: 

Exkurze proběhla dle plánu, za příznivého počasí s plánovaným programem. 

 

Mgr. Emil Fogl 

 

 

http://www.camp.adrspach-ubytovani.cz/
http://www.skaly-adrspach.cz/
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XII. INSPEKČNÍ ČINNOST PROVEDENÁ ČŠI 
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Inspekční činnost provedená ČŠI 

Ve školním roce 2017/2018 neproběhla ze strany ČŠI na SZeŠ žádná inspekční činnost. 

Ing. David Hruška, ředitel školy 
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XIII. FINANCOVÁNÍ ŠKOLY ZA ROK 2017 
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Financování školy za rok 2017 

Hodnocení činnosti organizace: 

Vypořádání finančního vztahu k rozpočtu zřizovatele 

a) Rozpočet školy 

Neinvestiční příspěvek na provoz školy ................................... 30.676 tis. Kč 

- Z toho příspěvek na provoz   ....................................................  4.896  tis. Kč 

 

Příjmy z činností školy ............................................................... 5.187 tis. Kč 

Příjmy celkem  .......................................................................... 35.864 tis. Kč 

Náklady celkem  ....................................................................... 35.864 tis. Kč 

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

b) Investiční činnost 

V roce 2017 pokračoval program CEN 21 Ministerstva zemědělství ČR. V rámci tohoto dotačního titulu se nám 

podařilo pořídit nový traktor a vlek pro výuku autoškoly. Traktor byl vysoutěžený za 1.200 tis, Kč a vlek za 271 

tis. Kč. Na těchto nákladech jsme se podíleli částkou 147 tis. Kč. Zbylých 90 % nákladů, což je 1.324 tis. Kč nám 

poskytlo ministerstvo. Dotace budou probíhat i v dalších letech. V roce 2018 plánujeme pořízení secího stroje a 

rozmetadla chlévské mrvy. Bez těchto prostředků bychom na nákup podobné techniky nemohli ani pomýšlet. 

Kvalita praktické výuky na naší škole se dostává na úplně jinou úroveň. Nový traktor pro autoškolu je navíc pro 

nás výborná reklama, protože denně jezdí po Lanškrouně a všichni ho vidí.   

Z dalších investic, které se již realizovali zcela z našeho investičního fondu musíme zmínit nový sekací traktůrek 

na údržbu zeleně za 116 tis. Kč. Rovněž jsme do kuchyně museli pořídit nový kotel na vaření polévek za 110 tis. 

Kč.   

Fond reprodukce investičního majetku: 
Počáteční stav  .................................................................................................................. 473 tis. Kč 

Tvorba z odpisů .............................................................................................................. 2305 tis. Kč 

Odpisy, prodej  a úhyn zvířat ............................................................................................ 749 tis. Kč 

Investiční dotace z MZ ................................................................................................... 1324 tis. Kč 

Nařízený odvod  ............................................................................................................ - 1032 tis. Kč 

Investiční akce, pořízení majetk ................................................................................... - 1748 tis. Kč 

Převod zvířat do základního stáda .................................................................................. - 562 tis. Kč 

Nákup koní ...................................................................................................................... - 102tis. Kč 

Konečný stav ................................................................................................................... 1409tis. Kč 

c) Ostatní fondy 

 

FKSP: 

Počáteční stav ................................................................................................................... 248 tis. Kč 

Konečný stav  ................................................................................................................... 394 tis. Kč 

Prostředky fondu byly použity především na stravování zaměstnanců, koupě vitamínů a rozloučení zaměstnanců 

v závěru roku.  
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Fond rezervní: 

Počáteční stav……………………………………………………  110 tis. Kč 

Konečný stav……………………………………………………    125 tis. Kč 

 

Hospodářský výsledek hlavní činnosti 

Hospodářský výsledek za hlavní činnost školy v roce 2017 činil 0,00 Kč a hospodaření školy bylo tedy vyrovnané. 

I přes to, že nám na jaře praskl vlivem mrazů vodovodní řad v areálu. Jeho oprava stála 129 tis. Kč. Uhradili jsme 

to z provozních peněz, abychom ušetřili prostředky na investičním fondu.  

Doplňková činnost 

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

hospodářský výsledek slouží ke krytí potřeb investičního a neinvestičního charakteru a k rozvoji hospodářské čin-

nosti. 

Hospodářská činnost zahrnuje celkem 5 středisek: 

- výcvik a ustájení koní 

- výuka a vzdělávání pro ostatní zájemce o obor 

- stravování 

- pronájem ubytovacích zařízení 

- autoškola 

- hospodářská činnost školního statku 

 

V roce 2017 byl výsledek hospodářské činnosti + 24 tis. Kč. Celý hospodářský výsledek byl převeden do rezerv-

ního fondu.  

Karel Tribula, ekonom školy 
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XIV. ÚČAST ŠKOLY  

V MEZINÁRODNÍCH PROGRAMECH 
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Mezinárodní aktivity - evropské projekty od roku 2000 

 

1. Europe – Our home: jazykový projekt Socrates (partner Itálie, 2000) 

Rok/ registrační číslo: LE-99/ II-11 

2. Information about Europe: multilaterální výměna  Mládež pro Evropu (Itálie, Francie, Portugalsko, 2001)  

Rok/ registrační číslo: CZ-11-21-2001-R2 

3. Cítíme se Evropany: mezinárodní seminář  Mládež pro Evropu (partneři z Německa, Irska, Holandska, Itá-

lie, Anglie, 2003) 

Rok/ registrační číslo: CZ-511-12-2003-R1 

4. Hudba a tradice v Evropě: jazykový projekt Comenius (partner Madeira, 2004, mezinárodní jazyková cena 

Label) 

Rok/ registrační číslo:  C1-LP-04 / 33     

5. Zemědělství je mým koníčkem: výměnné stáže, Leonardo da Vinci (partner Slovinsko 2005   

Rok/ registrační číslo: 2005 

6. Dva slovanské jazyky v evropském společenství: jazykový projekt Comenius (partner Bulharsko, 2006) 

Rok/ registrační číslo: C1-LP-06/47 

7. Co ukrývají a tají naše lesy – jazykový projekt Comenius (partner Norsko, 2008/2009, mezinárodní jazy-

ková cena Label)) 

Rok/ registrační číslo: COM-BP-2007-046, grant  14 000 Euro 

8. Exkurze v Paříži - exkurze studentů do Paříže financovaná z grantu MŠMT ČR v rámci ocenění projektu 

Hudba a tradice v Evropě (Label, 2008, grant 150 000 Kč) 

9. Rok se Sibylou- dívčí klub AE Sibyla a jeho celoroční aktivity v rámci projektu Mládež v akci, 2008/2009  

Rok/registrační číslo: CZ-12-073-2008-R2 

10. Internet a interaktivní tabule jako nástroj výuky anglického jazyka – projekt v rámci programu EHP  

Norska ( partner Island, 2009/2010)- grant určený pro obě instituce 38 280 Euro  

Rok/registrační číslo: 3/006/08/2 
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11. Pobyt na Islandu - spolufinancování pobytu studentů na Islandu z grantu MŠMT ČR v rámci ocenění pro-

jektu Co ukrývají a tají naše lesy – jazykový projekt Comenius (Label, 2009) – grant 150 000 Kč  

12. Mezinárodní patchwork – projekt vzdělávání dospělých Grundtvig (partneři – Španělsko, Itálie, Polsko, 

Skotsko, Turecko, 2009 – 2010) – grant 13 200 Euro  

Rok/registrační číslo: 09-Pp-GRU-031 

13. Týden se Sibylou – Mládež v akci (dívčí klub AE Sibyla a jeho týdenní projekt ve spolupráci se španělskou 

organizací - září 2010) 

Rok/registrační číslo: CZ-11-067-2010 – R3 

14. Boříme zdi – Mládež v akci (týdenní pobyt našich a španělských studentů v kempu poblíž města Malagy - 

červen 2011) – byly jsme partnerem projektu, výdaje hradila partnerská instituce 

15. Zemědělské podmínky v různých klimatických zónách – Leonardo da Vinci (partneři Francouzská Poly-

nésie, Chorvatsko, 2012/2014, mezinárodní jazyková cena Label) grant 20 800 Euro 

Registrační číslo: CZ/12/LLP-LdV/PS/134016 

16. Jak proti handicapu – Mládež v akci (spolupráce s norským klubem mládeže Design with Soul - týdenní 

pobyt našich a norských studentů v kempu poblíž města Trondheimu (září 2013) – byly jsme partnerem 

projektu, výdaje hradila partnerská instituce 

17. Technologické listy výroby regionálních potravin – Erasmus + (partnerský projekt zemědělských škol 

Francie, Norsko, Portugalsko), 2014 – 2016 

Registrační číslo: 2014-1-CZ01-KA202-001893 

18. Exkurze v Londýně- exkurze studentů do Londýna financovaná z grantu MŠMT ČR  v rámci ocenění pro-

jektu  Zemědělské podmínky v různých klimatických zónách – Leonardo da Vinci (Label, 2014) – 200 000 

Kč 

19. Jazyková gramotnost – základ vzdělání - Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (výzva 

56) 

Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.00/56.1971 

a. jazykové kurzy pro učitele anglického jazyka -  Malta, srpen a září 2015 

b. jazykově – vzdělávací pobyt ve Walesu v Colwyn Bay pro studenty (říjen 2015) 

c. zahraniční stáž (job shadowing) v Portugalsku (Madeira - Calheta, listopad 2015)  

d. zkvalitnění čtenářství a čtenářské gramotnosti (podzim 2015) 

20. Zvyšování kvality internacionalizace školy – stáže učitelů odborných předmětů a jazyků v rámci projektu 

Erasmus +  (Wales, Anglie, Holandsko, Finsko, Irsko v roce 2015 – 2017) 

21. Being young in Europe, being young in education – Erasmus+ (partnerský projekt zaměřený na kulturní 

diverzitu a vzájemnou toleranci – výměnné pobyty) spolupracující školy z CR, Německa, Itálie, Polska, Ra-

kouska a Turecka, 2016 - 2018 

Registrační číslo: 2016-1-DE03-KA219-022964_6 

22. Let´s Explore Our Natural Treasure - Erasmus+ (partnerský projekt zaměření na národní parky zúčastně-

ných zemí – Sicílie, Norsko, CR) 2017 – 2019 

Registrační číslo: 2017-1-CZ01-KA219-035434_1 

Mgr. Radmila Janoušková
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Projekt 1: Being young in Europe, being young in education (2016 – 2018) 

 

Naše toulky Evropou aneb Poznáváme sebe a svět 

Duhové barvy podzimu v sousedním Rakousku 

Druhý zářijový týden jsem spolu s kolegyní Ing. Hanou Stehlíkovou a osmi žákyněmi 4. ročníků naší školy strávila 

v malebném rakouském městečku Oberpullendorf, které se nachází na jihovýchodě Rakouska, ve spolkové zemi 

Burgenland. 

Účelem pobytu byla další pracovní schůzka v rámci projektu Being young in Europe, being young in education, 

který  probíhá v rámci programu Erasmus+ školní vzdělávání v letech 2016 – 2018.  

Sešlo se zde opět šest různých národů  - Němci, Rakušané, Italové, Turci, Poláci a Češi, aby žáci předvedli v an-

glickém jazyce své prezentace, rozhovory, postery, mýty či eseje týkající se jednotlivých zemí. Součástí projektu 

je také poznávání památek a světového dědictví UNESCO, a tak jsme navštívili několik zajímavých míst. 

Třeba malebné Neziderské jezero, které tvoří přirozenou hranici mezi Rakouskem a Maďarskem. Plavili jsme se 

po něm lodí a poté nás do rakouského přírodního muzea v městě Ilmitz vezla koňská spřežení, což byl nezapome-

nutelný zážitek pro většinu žáků i učitelů. 

Dalším nepřekonatelným momentem se stala večeře na romantickém hradě Lockenhaus, kde jsme se přenesli do 

středověku a jedli jsme ve stylu našich předků, tedy rukama. 

Pro stmelení žákovského mezinárodního týmu velmi dobře posloužil den strávený v lanovém centru, kde jsme 

překonávali nejen sami sebe, ale také jazykové bariéry. Také den prožitý v rakouských rodinách pomohl odstranit 

stud a žáci mezi sebou poté již čile komunikovali. 

Jeden den byl čistě pracovní – studenti prezentovali své anglické výtvory a nutno říct, že naši žáci se v tvrdé 

konkurenci neztratili! 
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Poslední den jsme navštívili hlavní rakouské město Vídeň, kde jsme zhlédli nejprve monumentální zámek 

Schőnbrunn s obrovskými zahradami a poté i centrum, v čele  s dómem svatého Štěpána. Dalším lákadlem byl 

Hofburg, opera či slavný zábavní park Prater, kde jsme se mohli dosytosti vyřádit. 

Myslím, že tyto projekty přinášejí mnoho nových zkušeností a zážitků nejen žákům, ale i jejich pedagogům, a tak 

bych chtěla poděkovat naší koordinátorce, paní Mgr. Radmile Janouškové, za možnost se těchto projektů účastnit. 

Mgr. Martina Dolečková 

Za krásami Sicílie 

Počátkem února 2018 jsme se vydali se šesti studentkami naší školy na slunný italský ostrov Sicílii. Tento pobyt 

byl součástí projektu Being Young in Europe, Being Young in Education“ v rámci programu Erasmus+ a dle slov 

našich žákyň „byl dost povedený“. 

Ubytováni jsme byli v komfortním hotelu, ze kterého jsme vyráželi do partnerské školy či za poznáním spolu se 

studenty a učiteli z Catánie, Hamburgu, Istanbulu, Sosnovce či Oberpullendorfu. První dny byly ryze pracovní, 

studenti se pochlubili svými prezentacemi, esejemi, rozhovory a plakáty na dané téma, které se týkalo kulturní 

diverzity, rovnosti a lidských práv. Přes obtížnost daných námětů si s nimi žáci úspěšně poradili.  

Ale tento pobyt nebyl pouze o práci, jeho cílem bylo i poznávání místních krás a pamětihodností, obzvláště těch, 

které jsou na seznamu kulturního dědictví UNESCO. Doprovázela nás italská průvodkyně, která dokázala poutavě 

vyprávět o místech, která jsme navštívili.  

Catánie, místo našeho projektového setkání, je krásné historické město založené Řeky a později ovládnuté Římany. 

Zde jsme měli příležitost zúčastnit se velkolepých oslav a ohňostrojů pořádaných na počest patronky města, svaté 

Agáty, jíž byla zasvěcená katedrála  Dóm sv. Agáty na Piazza del Duomo. Jde o trojlodní baziliku s románským 

normanským chórem z 11. století. V její jižní části se nachází kaple se stříbrným sarkofágem svaté Agáty, který je 

každoročně uctívaný a nesený městem v procesí.  

V Syrakusách jsme zhlédli pozůstatky uměle jeskyně (Dionýsovo ucho) vybudované řeckými zajatci. Vchod do 

ní má tvar ucha a vyznačuje se výbornou akustikou. Za vlády Dionýsia I. zde bylo zřízeno vězení. Je součástí 

skalního masivu Latomie. 

Nejvíce jsme se však těšili na výstup na sopku Etnu. Počasí nám bohužel moc nepřálo a znemožnilo nám výhled 

do okolí a výstup k nejvyššímu možnému kráteru. Ale i přesto to byl dle slov studentů „super výlet“. Nejoblíbe-

nějším suvenýrem, který si domů přivezli, byly úlomky ztuhlé lávy. 

Následovala návštěva krásného městečka Taormína, někdy také nazývaného sicilské Monte Carlo, kde jsme mohli 

obdivovat zbytky řeckého amfiteátru, později přestavěného Římany na arénu pro gladiátorské zápasy, a kochat se 

výhledem na Etnu a krásnou pobřežní krajinu s azurovým zálivem. 

Naše studentky měly spoustu zážitků, obzvláště při seznamování se s Italy a v situacích, které je často velmi po-

bavily. To, že podle nás žijí ve stálém chaosu, jim však vůbec nevadí a jsou zvyklí řešit věci tak zvaně za pochodu. 

S dodržováním silničních předpisů si moc hlavu nelámou, zaparkují na křižovatce, naloží do auta šest lidí či vjedou 

do protisměru. Sicilané to však zvládají bez rozčilování, vše řeší s klidem a vlastně žádný dopravní kolaps nehrozí. 

To bylo navzdory vzniklým situacím velice obdivuhodné. 

Na Sicílii jsme strávili celý týden, který nám neuvěřitelně utekl. Přesto, že jsme se domů těšili, nechtělo se nám 

toto krásné místo s milými a vřelými lidmi opustit.  

Mgr. Radmila Janoušková 
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„Being young in Europe, being young in education“ v Istanbulu 

Od 3. – 8. 6. 2018 jsem měla možnost s kolegyní Petrou Zíkovou a dvěma studentkami 3. ročníku navštívit město 

Istanbul v rámci projektu EU Erasmus+ „Being young in Europe, being young in education“. Tato návštěva byla 

poslední výměnou studentů a učitelů v tomto projektu, který probíhal v letech 2016-2018. Naše partnerské národy 

tvořili Němci, Rakušané, Italové, Poláci a Turci. 

V rámci této výměny jsme spolu s našimi partnery pracovali na závěrečné zprávě. Rovněž jsme si připomněli celý 

projekt s jeho výstupy. Dále jsme se sjednotili na následném šíření projektu. Navíc si naši turečtí partneři se stu-

denty pro nás připravili krásné folkové odpoledne. Měli jsme tak možnost shlédnout tradiční turecké tance včetně 

lidových kostýmů, při kterých samozřejmě zazněla i lidová turecká hudba. Příjemným překvapením pro nás učitele 

bylo, že naši studenti byli také převlečeni při přehlídce do tureckých krojů.   

Cíl projektu byl naplněn nejenom poznáním místní kultury, zvyků ale i významných historických a zeměpisných 

památek a místní kuchyně. Naši turečtí přátelé nám tak připravili typickou tureckou kuchyni s bohatým kulturním 

program. Díky nim jsme se plavili po obou březích Bosporu oddělující Marmarské a Černé moře. V Marmarském 

moři jsme pak navštívili prázdninové místo Turků Princovy ostrovy. V samém centru Istanbulu jsme pak obdivo-

vali krásy chrámu Hagia Sofia, paláce Topkapi, Modré mešity, Cisterny tisíce a jednoho sloupu a užili jsme si i 

nakupování v největší tržnici světa ve Velkém bazaru. 

Naše díky za možnost vycestování patří zejména naší kolegyni paní učitelce R. Janouškové, která  již dlouhodobě 

a úspěšně za naši školu předkládá alespoň jeden projekt ročně v rámci programu Erasmus+. 

Mgr. Martina Tomková 
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Projekt 2: Let´s Explore Our Natural Treasure (2017 – 2019) 

Májová Sicílie 

Druhý květnový týden letošního roku jsem navštívil společně s výpravou našich studentů a učitelů slunnou Sicílii. 

Týdenní pobyt se uskutečnil díky mezinárodnímu projektu, na němž se kromě naší zemědělské školy podílejí 

obdobně zaměřené instituce z Norska a sicilského souměstí Barcelona Pozzo di Gotto a Milazzo. Oficiální název 

zní Let´s Explore Our Natural Treasure a je tedy zaměřen na představování či objevování přírodního bohatství 

zemí zúčastněných národů. O tom, že se Sicilané mají skutečně čím chlubit, jsme se přesvědčovali prakticky od 

prvních chvil po přistání! 

Půjčenými auty jsme zdolali prvních stopadesát kilometrů členitého pobřeží do Milazza. Čekal nás symbolický 

spánek, setkání s norskými studenty a návštěva první části integrované střední školy Instituto Superiore Enzo Fer-

rari Barcelona Pozzo di Gotto, která je zaměřena na výuku technických oborů. Později jsme poznali další její dvě 

části, kde studovali budoucí zahradníci a ovocnáři. Školní zahrady nás uchvátily. Z kvetoucích pomerančovníků, 

opuncií a svěží zeleně nám přecházel zrak! 

Kdo si představoval vyprahlý ostrov, kde se vzduch chvěl nesnesitelným vedrem, ten se spletl. Květnová Sicílie 

se představila příjemnými teplotami, vegetace čerpala vláhu z nedávných srážek. Vše kvetlo a bujelo. Pláže teprve 

čekaly na letní přívaly turistů a moře tedy patřilo jenom Čechům a Skandinávcům. Naši sicilští přátelé strávili těch 

několik minut ve vlnách pouze ze slušnosti. 

Tyto dojmy jenom umocňovaly návštěvy sicilských národních parků a pamětihodností. Parco Museo Jalari před-

stavovalo jakousi kombinaci mezi přírodním parkem a skanzenem. V expozicích umístěných na terasách vysoko 

nad mořem jsme se dozvěděli, jak tvrdý musel být život pro zdejší obyvatele ještě v padesátých letech 20. století.  
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Pro milovníky členitého pobřeží byl jistě zážitkem přímořský park Tindari. Hluboko do moře vybíhající štěrkové 

kosy, písečné duny se vzácnou pouštní flórou, izolovaná oka slané vody (tzv. Laghetti di Marinello), která se 

zakusovala do strmých útesů… Krajina jako stvořená pro natáčení filmu s pirátskou tématikou. Ve skutečnosti 

však Sicilany velmi ceněná přírodní rezervace, která je domovem celých kolonií racků. Křesťané si Tindari pova-

žují dvojnásob, neboť se k jeho útesům váže série zázraků, kde hrála hlavní roli zdejší Černá Madonna.  

Úplně jiný svět nás čekal na úpatí slavné sopky Etny. Zkušený průvodce nás vedl lávovými poli k pobočným 

kráterům, odkud se nám na několik okamžiků otevřely jedinečné výhledy na východní pobřeží Sicílie. Během 

procházky jsme byli upozorňováni na botanické a geologické zajímavosti. Ústředním motivem celého výletu na 

Etnu však byla pokora. Tato slavná sopka pouze odpočívá a svoji sílu nám občas připomene kouřovými signály. 

Počátkem tohoto století však poslala lidstvu důrazný vzkaz, lávou zatopený turistický komplex je toho jasným 

důkazem. 

Z pohledu Středoevropana by si samostatný článek jistě zasloužily naše toulky po uličkách, přístavech a plážích 

malebného města Milazzo. Milovníci kultury a historie určitě nezapomenou na středověká zákoutí městečka Taor-

miny, kterým dominuje antický amfiteátr z dob řeckého osídlení.  

Naši italští přátelé nám připravili skutečně nezapomenutelný týden. Nechali nás také nahlédnout do zákoutí sicil-

ské mentality, které vévodí vstřícnost, tolerance a nadhled. Sám za sebe mohu konstatovat, že jejich pohodový 

přístup k životu je pro mě velkou inspirací. 

Děkuji paní Mgr. Janouškové za zprostředkování jedinečného zážitku; její nasazení nad rámec pracovních povin-

ností i kreativita, které projektům pod záštitou zemědělské školy věnuje obdivuhodných dvacet let, si zasluhují 

obdiv a uznání.  

Mgr. Pavel Studený 

Nekonečný norský den 

Týdenní výjezd do Norska v rámci projektu Erasmus + Národní parky sliboval mnohé a mnoho toho také nabídl. 

A zdaleka nešlo jen o ty národní parky, ale i společně odehrané zápasy ve volejbale, procházky do přírody za 

dlouhých slunečných večerů a nocí nebo ochutnávku tradiční severské kuchyně. 

Přílet do Trondheimu, kdy letadlo v mírných turbulencích doslova olizovalo vršky nedalekého pohoří, nasadil 

laťku intenzity zážitků dosti vysoko. Odstíny temných zelených barev doplněné o šedé šmouhy mraků a bílá sně-

hová pole dávaly tušit, že přistáváme v zemi bájných trolů. Chladné sychravé počasí s deštěm jsem označil za 

příhodné, protože klimaticky jsme se dosti posunuli na sever a středoevropské vedro už by se nehodilo. Návštěva 

bývalé partnerské školy Skjetlein vgs. probíhala již za čistě aprílového počasí, kdy déšť a bouřku střídaly ostré 

sluneční paprsky. Zaujal nás nejen přátelský pohled místních krav, ale i obří kompostér na zpracování stájového 

hnoje. Po lehkém obědě vedla cesta do školy ve Størenu. Uvítala nás aula plná lidí, příjemná slova paní ředitelky 

a vystoupení studentky, která zahrála na klavír. Størenská internátní škola má celou řadu praktických oborů od 

výroby nábytku, přes strojírenství, puškařství a design až po cestovní ruch a tradiční gymnaziální vzdělání. Žákům 

jsme tak trochu záviděli především krytý bazén, moderní posilovnu a kino, které jsou součástí školy. Naše cesta 

ale vedla cca 150 km do vnitrozemí do národního parku Dovrefjell-Sunndalsfjella.  

Zde už nás vítalo nebe bez mráčků, šmolková modř a téměř celodenní slunce, které se skrývalo pod západním 

horizontem jen na několik málo hodin. Cílem bylo projít si některé úseky staré cesty vedoucí z Osla do Trondhe-

imu. Ve středověku po ní směřovali poutníci do tamní starobylé katedrály. Velké, bohužel však nesplněné přání 

nás i místních průvodců představovalo pozorování populace divokých pižmoňů. Jedno osamělého býka jsme sice 

nakonec viděli, ale na 500 metrů je to jako pozorovat bakterii ve školním mikroskopu. Pokud jsme si až dosud 

mysleli, že Norsko je země sněhu, dešťů a větru, není to alespoň pro letošek, tak úplně pravda. Hory nás vítaly 

nejen zalité sluncem, ale také zaprášené a vyprahlé. Pod nohami nám jako připomenutí klimatických změn křupaly 

vysušené stélky lišejníků, protože od konce zimy, kdy odtál sníh, prakticky nepršelo. Výhledy do krajiny byly 

však impozantní. Tím spíš, pokud máte tu čest dívat se do ní z ikonické stavby moderní norské architektury 

Snøhetty.  
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 My, Češi, jsme zástupci národa velmi přizpůsobivého, což mimochodem docela zjevně dokládáme i v oblečení. 

V květnu většina z nás zvládla Sicílii v šortkách a triku. Obdobnou výstroj jsme pak využili i v horách Dovrefjell-

enu ve výšce přesahující 2000 m. n. m. Ač se naši sicilští kolegové k sobě choulili v péřových bundách a zimních 

čepicích, my byli, stejně jako norská děvčata, otužilí. 

Absence tmy a špatné spaní si začaly vybírat svou daň v rostoucí únavě, kterou vyvažovalo jen množství vjemů. 

Na nohách nás drželo kafe a skvělá kuchyně, ve které Italská pasta střídala uzeného lososa a sobí maso na houbách 

s bramborami. Fascinujícím zážitkem byl soutok čtyř řek - padajících vodopádů (až 116m vysokých), slévajících 

se v údolní jezero, ke kterému jsme se vypravili v pátek a dostali se i do jejich bezprostřední blízkosti. Odvážné 

návštěvníky ten den odměňoval vodní tříští, ve které slunce vykouzlilo překrásnou barevnou duhou. Z charakte-

ristické místní severské fauny nás potěšilo svou přítomností jen několik párů bělokurů a otravní komáři.  

Poslední dva dny patřily univerzitnímu městu Trondheimu. V mírných obavách jsem si sedal ke stolu v 77 metrů 

vysoké rozhledně, která zároveň slouží i jako otočná panoramatická restaurace. Přece jen se mi z toho pohybu 

trochu motala hlava. Poobědvat americkou pizzu v Norsku, znamená alespoň něco málo pochopit o multikulturní 

podstatě současné Evropy. Tu v Norsku dokládá i obrovské množství zde žijících cizinců všech barev pleti. A my 

Češi svou podobou i tady dokládáme, že lidé byli a jsou neustále na cestách. Některé studentky bezvadně zapadly 

mezi snědé sicilské playboye a jiné vypadaly norsky více než většina místních modrookých blondýnek. 

Do Trondheimu jsme si z hor přivezli slunce a teplo, takže jsme katedrálu i místní hanzovní domky na kůlech 

mohli obdivovat v plné kráse. Na trhu nechyběl košt lososů a místních sýrů, v kostele varhanní koncert a k večeři 

pizza. I takové je Norsko! 

Mgr. František Teichmann 

 



Střední škola zemědělská a veterinární Lanškroun 

120 

Norsko 2018 

 

 
 



Výroční zpráva za školní rok 2017/2018 

121 

 

 

 

 

XV. DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ V RÁMCI  

CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ 

 



Střední škola zemědělská a veterinární Lanškroun 

122 

Inseminační kurz 

INSEMINACE A VPRAVOVÁNÍ EMBRYÍ INSEMINAČNÍ TECHNIKOU 

U SKOTU, OVCÍ A KOZ 

Účelem kurzu je připravit účastníky na zdárné absolvování teoretické i praktické části zkoušky a zabezpečit 

tak optimální výuku teorie a nácvik dovedností spojených s úspěšným zvládnutím vlastního postupu inseminace 

skotu, ovcí a koz a činností s tímto přímo souvisejících. Úspěšní absolventi tak budou připraveni k výkonu inse-

minace, jak po stránce teoretické a praktické, zároveň také budou splňovat podmínky vyhlášky 370/2006 Sb. 

o kvalifikaci k jejímu vykonávání. 

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 33 zákona č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodář-

ských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve znění zákona č. 282/2003 Sb. 

a zákona č. 130/2006 Sb., k provedení § 30 odst. 10 zákona následující: 

 Odborná zkouška prvního i druhého stupně se skládá z teoretické a praktické části. Hodnocení znalostí 

se provádí samostatně za každou část odborné zkoušky a pak celkovým zhodnocením znalostí.  

 Odbornou zkoušku skládá účastník před tříčlennou zkušební komisí, kterou ustavuje ředitel vzdělávacího 

zařízení tak, že předsedou jmenuje zaměstnance Ministerstva zemědělství ČR. 

Délka a forma studia 

1. stupeň 

32 hodin pro absolventy zemědělských a veterinárních oborů 

40 hodin pro absolventy ostatních oborů 

2. stupeň 

16 hodin 

Moderní e-learningová a interaktivní výuka, kvalitní vzdělávací materiály, vysoký podíl praktické výuky 

Obsah vzdělávání 

Obecná zootechnika, anatomie, morfologie a fyziologie reprodukce hospodářských zvířat, technika inseminace a 

přenosů embryí, evidence, právní, bezpečnostní a hygienické předpisy 

Termíny konání kurzu 

STUPEŇ I  26. 10. 2017 až 30. 10. 2017 

STUPEŇ I  22. 3. 2018 až 26. 3. 2018 

Program studia 

 teoretická a praktická výuka v učebnách a na pitevně 

 teoretická a praktická výuka v učebnách a na farmě 

 praktická výuka na partnerské  farmě 

 legislativa, evidence, laboratoř – teorie, praktická výuka, praktická zkouška 

 závěrečná zkouška – předání certifikátu 
 
 

ST 1. Z – 12T/20P zemědělské vzdělání 

ST 1. Nz- 16T/24P bez zeměděl. vzdělání 

ST 2.     -   4T/12P 

Uplatnění absolventa 
Technik inseminace nebo vpravování embryí, reprodukční specialista 

Ing. David Hruška 
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Kurz pro výkon obecných zemědělských činností 2018 

Začátkem nového roku se ve škole sešla skupina zájemců o zemědělské vzdělání. 8. 1. 2018 byl zahájen další Kurz 

pro výkon obecných zemědělských činností s konečným počtem 15 účastníků. Během následujících devíti týdnů 

získávali spoustu informací z pěstování rostlin, chovu zvířat, strojů a zařízení, ekonomiky podnikání a hospodář-

ského zeměpisu. Součástí teoretické výuky je také problematika bezpečnosti práce a zemědělských dotací. Podle 

názoru většiny vyučujících je kurz přínosem jak pro účastníky, tak i pro nás učitele, protože dochází k výměně 

zkušeností jednotlivých již hospodařících zemědělců. U těch letošních převažovali chovatelé skotu a ovcí, takže 

jsme všichni měly možnost obohatit se o různé poznatky z chovů těchto zvířat. 

Také byl velmi vítán a využíván e-learning s učebními texty a rozličnými testy z jednotlivých předmětů, což bylo 

velmi kladně hodnoceno jako příprava na závěrečné zkoušky. 

24. března se všichni sešli naposledy ve školních lavicích, aby napsali testy a obhájili své závěrečné práce.  Poda-

řilo se všem, a tak nezbývá jen popřát hodně štěstí v nelehkém zemědělském podnikání a nám ve škole se těšit na 

další partičku „zimních zemědělců“. 

 Ing. Miluše Klížová 
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Projekt_udržitelnost 

Střední škola zemědělská a veterinární Lanškroun 

 – Modernizace a vybavení školy 

ROP NUTS SV II – prioritní osa 4.2 

Regionální operační program (ROP) pro region soudržnosti NUTS II Severovýchod (tvoří ho Liberecký kraj, 

Královéhradecký kraj a Pardubický kraj) je programový dokument určující priority regionu pro programovací 

období 2007-2013. 

Globálním cílem ROP NUTS II Severovýchod je zvýšení kvality fyzického prostředí regionu, což by mělo vést ke 

zvýšení atraktivity regionu pro investice, podnikání a život obyvatel.  

Prostřednictvím investic tohoto projektu se podařilo zlepšit zázemí naší střední školy hlavně pro praktickou výuku 

žáků oboru Veterinářství a Agropodnikání. Stavebně – technologickými úpravami naší staré budovy byla vybudo-

vána minimlékárna, ve které se žáci již účastní procesu výroby mléčných výrobků, jak po stránce vlastních tech-

nologických postupů, tak po stránce kontroly hygieny výroby. Zpracovává se zde syrové kravské mléko vyprodu-

kované na školním statku a žáci tak mají možnost se účastnit celého výrobního procesu. Mléčné výrobky končí ve 

školní jídelně, a tak je efektivně uzavřen celý proces. Nedílnou součástí projektu je i interaktivní učebna s proskle-

nou stěnou přímo navazující na nejdůležitější článek technologického zpracování mléka- pasteur, nejen žáci tak 

mohou nahlédnout do útrob minimlékárny při výrobě, aniž by narušili vlastní výrobní proces. Poslední součástí je 

modernizovaná a rozšířená pitevna, kterou využívají převážně žáci při studiu veterinárních předmětů. 

V současné době se zpracovává týdně v průměru asi 600 l syrového kravského mléka. V mlékárně se vyrábí selský 

čerstvý sýr, selský tvaroh, selský jogurt a selské pasterované mléko. Celého výrobního procesu se účastní naši žáci 

na týdenních individuálních praxích společně s technologem výroby. Jednotlivé výrobky potom mají možnost žáci 

a naši zaměstnanci konzumovat ve školním bistru a školní jídelně. Dlouhodobým záměrem školy je zásobování 

kvalitními mléčnými výrobky nejen školní jídelnu SZeŠ Lanškroun, ale i ve spolupráci s Pardubickým krajem 

školní jídelny regionu. 

Ing. David Hruška, ředitel školy 
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Spolupráce školy na regionální úrovni 

Vzhledem k oborovému zaměření se snažíme nejvíce spolupracovat se zemědělskými podniky (ZD Sloupnice, 

ZOD Žichlínek, ZOD Zálší, VOD Kámen, ZESPO Ostřetín, DVP Pyšel, ZD Klučov, AGRONEA Polička, PRO-

AGRO Radešínská Svratka, AD Záhoří), servisními a oprávněnými organizacemi (CHD Impuls, Zooservis a.s., 

CBS, Genoservice corp., CRV, Natural a.s., ČMSCH, ČSCHMS, ČESTR, ČSCHMDPS, Svaz chovatelů holštýn-

ského skotu), 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 Lan-

škrounsko, společenstvím firem Lanškrounska a městem Lanškroun. 

V rámci Pardubického kraje jsme členy vzdělávacího centra Agrovenkov, které zajišťuje vzdělávací a poradenskou 

činnost pro potřeby zemědělství a venkova. 

Dlouholetou spolupráci máme s ČZU Praha - Institutem vzdělávání a poradenství, se kterým řešíme některé vý-

zkumné úkoly v oblasti vzdělávání.  

Ve školním roce 2017/18 pokračovala spolupráce s Mendelovou univerzitou v Brně, Veterinární a farmaceutickou 

univerzitou v Brně, Masarykovou univerzitou v Brně, Českou zemědělskou univerzitou v Praze a Jihočeskou uni-

verzitou v Českých Budějovicích.  

Každoročně spolupracujeme s Agrokonzultou Žamberk, Zemědělským svazem, Agrární komorou a MZe ČR při 

pořádání odborných seminářů a vzdělávání zemědělské veřejnosti. 

Jsme cvičnou školou ČZU Praha a máme akreditaci MZe ČR na trvalé vzdělávání základny rezortu. Jsme členy 

Asociace pro zemědělský prostor. 

Dlouhodobě spolupracujeme s Českou jezdeckou federací při pořádání jezdeckých závodů a udělování licencí 

jezdců a cvičitelů.  

Ing. David Hruška, ředitel školy 

 

SPOLUPRÁCE SE SOŠ IVANKA PŘI DUNAJI 

V letošním školním roce jsme navázali spolupráci se Strednou odbornou školkou Ivanka pri Dunaji. Díky tomu 

žáci naši a ze Slovenska absolvovali týdenní výměnné pobyty. Takže od března do května vždy vyrazila skupina 

žáků od nás, aby mohla prožít týden plný odborné praxe a zážitků ze Slovenska. Stejně tak přijela děvčata ze 

Slovenské republiky k nám do Lanškrouna. Výměnné pobyty byly zaměřeny na praktickou výuku, takže slečny 

prošly všemi provozy školního statku (chov skotu, chov koní a drobnochov), vyráběly mléčné dobroty ve školní 

mlékárně a dle zájmu se účastnily vybraných odborných veterinárních praxí během klasické výuky.  

Mimo praxi samozřejmě jak naši tak i Slovenští studenti poznávali okolí škol, místní tradice, ochutnali zahraniční 

dobroty. Velkou výhodou je jazyková „bezbariéra“.  

Ohlasy od Slovenských i Českých účastníků výměnných pobytů byly kladné. Proto bychom rádi pokračovali 

i v dalším školním roce. 

Ing. Miluše Klížová 
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Agroenvironmentální kroužek pro základní školy 

V rámci spolupráce se Zemědělským svazem České republiky již několikátý rok zřizujeme agroenviromentální 

kroužek pro žáky lanškrounských základních škol. Kroužek se schází pravidelně 1x za 14 dní vždy v úterý. Náplň 

kroužku je velmi pestrá, protože vedoucími jsou učitelé školy. Ti podle svého zaměření přibližují dětem práci na 

statku, v laboratořích apod. Žáci měli možnost prohlédnout si prostory statku, chlév, stáj pro koně, mechanizaci, 

svést se v traktoru. Také vyráběli vánoční svíčky a velikonoční pomlázky. Na závěr si při loučení na prázdniny 

opekli buřty na školním arboretu. Kroužek má již dobrou pověst a pravidelně se do něj hlásí kolem 12 dětí. 

Ing. Irena Ehlová 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

www. szes-la.cz 

www.facebook.com/szes.lanskroun 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 


