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SZeŠ Lanškroun je moderní zemědělská škola 

s obory vzdělávání Veterinářství a Agropodnikání. 
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Úvodní slovo ředitele školy 

Vážení příznivci Střední školy zemědělské a veterinární Lanškroun, 

předkládám vám Výroční zprávu o činnosti naší školy. Zpráva hodnotí uplynulé období školního roku 2019/2020 a zároveň si 

vám dovolím představit plány pro školní rok 2020/2021 i když na rozdíl od let minulých musíme od března tohoto roku být 

v krátkodobých, ale i dlouhodobých plánech rozvoje školy, opatrní a maximálně se soustředit na to abychom dokázali dostát 

své hlavní činnosti, tedy vzdělávání a výchově v dobách koronavirové krize, výuce „na dálku“ a hlavně co možná nejlépe 

ochránili zdraví a také zdravý rozum. Ve školním roce 2019/2020 se těsně před prázdninami začala realizovat druhá fáze 

rekonstrukce elektroinstalace v části Staré 

budovy a v prvním a druhém patře Nové bu-

dovy. Tato rekonstrukce je dvoufázovou akcí, 

která bude dokončena před začátkem škol-

ního roku 2020/2021. Celou tuto investiční 

akci administruje a  financuje Pardubický kraj. 

Tak jako v předchozích letech pokračuje za-

pojení školy do projektu COP MZe ČR na po-

řízení učebních pomůcek pro obor Agropodni-

kání (Lisu na kulaté balíky s variabilní komo-

rou a Modelu krávy v životní velikosti pro prak-

tický nácvik dovedností v oblasti Reprodukce 

skotu), Pardubického kraje, Evropských fondů 

ROP NUTS SV II, OP VK a neinvestičních 

prostředků ERASMUS +. Intenzivně se využí-

valy učebny, zázemí školního statku se rozší-

řilo o nově zrekonstruované sociální zařízení 

pro žáky na prázdninových a víkendových 

praxích a činnostech pro školu. Pokračuje 

a rozšiřuje se využívání školní mlékárny, ar-

boreta a selského dvora a to nejen žáky naší 

školy, ale také žáky základních škol z Lan-

škrouna, jeho okolí, ale i Orlickoústecka. Před nástupem koronakrize probíhala intenzivní spolupráce a mobility s univerzitami 

a zahraničními partnery škol zapojených do Evropských programů ERASMUS+. 

Škola během roku opět prošla několika řádnými a následnými  kontrolami ze strany zřizovatele, správce evropských 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 85 žáků do oboru Agropodnikání a Ve-

terinářství.  

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

školy.  

Díky omezením nastaveným Vládou ČR od 12. 3. 2020 a omezení přítomnosti žáků ve škole, Nouzovému stavu a nemožnosti 

pořádat akce s velkou návštěvností, jsme v tomto školním roce nemohli uspořádat naší tradičně největší školní akci pro od-

bornou i laickou veřejnost – Den školy, parkurové závody o Hliněný pohár, ani klasifikační závody těžkých koní Chlaďas 2020. 

Doufejme, že se nám podaří tyto akce uspořádat v následujících školních letech. Ze stejného důvodu neproběhla ani pláno-

vaná inspekce ČŠI.  

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

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

skými družstvy a městem Lanškroun, bohužel i tyto akce byly od poloviny března značně omezeny nebo zrušeny, případně 

probíhaly „distanční“ formou.  
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Přesto, anebo právě proto, 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 2019/2020, respektive v roce 2019 a na úplném začátku roku 2020, se pořádaly inovované zemědělské kurzy: 

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

(pouze jeden listopadový termín) 

 KURZ PRO VÝKON OBECNÝCH ZEMĚDĚLSKÝCH ČINNOSTÍ 

 CVIČITEL JEZDECTVÍ 

 DALŠÍ ODBORNÉ KURZY A ŠKOLENÍ POŘÁDANÉ NAŠIMI PARTNERY V NAŠÍ ŠKOLE (Zemědělský svaz, Ag-

rární komora, Agrovenkov, Mladí agrárníci). 

Již více jak 7 let se využívá nová stáj a laboratoř Veterinárně-zemědělského centra. Rodí se zde plemenná zvířata působící 

v přirozené plemenitbě i na inseminačních stanicích po celé ČR nově také v zahraničí a to na Slovensku, v Německu a v Ruské 

federaci. 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, sami potom na mezinárodních výstavách 

a chovatelských akcích, sportovních akcích, a ostatních zajímavých akcích pořádaných po celé České republice a mimo ni. 

Tyto akce a účast na nich bude přímo závislá na situaci s výskytem pandemie Covid-19. I nadále bude naše škola usilovat 

projekty nové, umožňující další rozšíření a zkvalitnění 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, odborné učebny), sloužícího jak 

žákům školy, tak zájemcům z řad dalšího vzdělávání odborné veřejnosti. I v této výroční zprávě se vás pokusíme seznámit 

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

Ing. David Hruška, ředitel školy 
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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 doplňková 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. Ra-

potín. 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 je zapojena do řady mezinárodních projektů v rámci nich spolupracovala a spolupracuje se školami obdobného typu 

v Itálii, Francii, Německu, Polsku, Rakousku, Slovinsku, Dánsku, Švédsku, Portugalsku, Bulharsku, Norsku a Slovensku, Is-

landu, Chorvatsku a Francouzské Polynésii. Pedagogové se připravují na možnou výuku odborných předmětů v angličtině pro 

případ spolupráce s ČRA a vzniku výukového centra v rozvojové Zambii či Gruzii. Do budoucna chystáme i spolupráci s rusky 

mluvícími zeměmi jako je Ukrajina a Moldavsko.  

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

-výcvik koní a jezdectví 

-výuka a vzdělávání 

-výzkum a vývoj 

-koupě zboží za účelem prodeje 

-plnění výrobních úkolů zemědělské prvovýroby a dodání zboží a služeb 

-obchodování s plemenným materiálem zvířat 

-silniční motorová doprava nákladní 

-práce a služby zemědělské techniky 

-biotechnické a biotechnologické služby v chovech skotu a koní 

-autoškola 

-pronájem ubytovacích zařízení 

-stravování 

-veterinářství  

 

Ing. David Hruška, ředitel školy 
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Název 

Střední škola zemědělská a veterinární Lanškroun 

Sídlo organizace 

563 22 Lanškroun, Dolní Třešňovec 17, 

loc: 49o55’23,4”N; 16o36’43,84”E 

IČO 00087670 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-la.cz, rabas@szes-la.cz 

Metodik prevence 

Ing. Jitka Motlová 

tel.: +420 465 321 098, 

e-mail: jitkamotlova@seznam.cz 

Školská rada 

Ing. Jaromíra Tmějová, Mgr. Andrea Pešková, Radek Urbánek 

e-mail: tmejova@szes-la.cz 

Domov mládeže 

Bc. Bohdan Melnyk, vedoucí vychovatel 

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

tel. +420 465 324 898, tel./fax:+420 465 324 597  
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Počet tříd 12 

 

Počet žáků 290 

 

Průměrný počet žáků na třídu 24,17 

 

Průměrný počet žáků na učitele 9,57 

 

Průměrná docházka žáků 93,04% 

 

Škola vyučovala následující obory 

AGROPODNIKÁNÍ: 41-41-M /01, DENNÍ 92 

VETERINÁŘSTVÍ 43-41-M/01, DENNÍ 198 

 

Počet žáků, kteří opakovali ročník 8 

 

Počet žáků, kteří předčasně ukončili studium 9 

 

Počet žáků, kteří byli ze studia vyloučeni 0 

 

Počet žáků, kteří přešli z jiných škol 6 

 

Žáci s 2. a 3. st. z chování 0 % 

 

Celkový počet neomluvených hodin 28 

 

Počet žáků, kteří přerušili studium 1 
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Úkoly na školní rok 2020/2021 

1. Snažit se o maximální naplnění školy žáky se zájmem o studium (v rámci možné kapacity).  
2. Obnovovat  a modernizovat přístrojové vybavení. 
3. Vylepšovat prostředí uvnitř a v areálu školy a školního statku. 
4. Zatraktivnit „selský dvůr“ chovem nových druhů a plemen zvířat, přilákat nejmladší kategorii potenciálních žáků a 

popularizovat zemědělství jako takové. 
5. Neustále usilovat o zlepšení výsledků výchovně vzdělávacího procesu s důrazem na vynikající a výjimečné studenty 

(spolupráce se sociálními partnery, stipendia); snížit absenci a počet neprospívajících žáků. 
6. Pokračovat v mezinárodní spolupráci. Zapojovat do mezinárodních programů pro získání finančních prostředků. Po-

kud nám to situace s pandemií Covid-19 umožní. 
7. Zefektivnit propagaci oboru Agropodnikání, zvýšit jeho atraktivnost.  
8. Pokračovat v pořádání výstav a obdobných akcí, Dnů otevřených dveří SZeŠ, Polních dnů, jezdeckých závodů 

a v celkové propagaci školy (opět v závislosti na situaci s Covidem-19)..  
9. 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 zeměděl-
ského vzdělání, kurzy na ochranu rostlin při použití chemických přípravků atd). 

10. Prohlubovat spolupráci s odbornou zemědělskou praxí, pokračovat ve vzdělávání zemědělců, spolupracovat s vý-
zkumem; nadále pořádat odborné semináře. 

11. Udržovat a modernizovat areál školního statku na farmu odpovídající modernímu pojetí hospodaření při zachování 
vesnického rázu a zajištěné pohodě chovaných zvířat. 

12. Zrealizovat obě fáze výstavby zázemí pro výuku jezdectví – ustájení a venkovní učebnu-jízdárnu (MAS). 
13. Započít realizaci projektu s hospodařením se srážkovou vodou (OPŽP). 
14. Zpracovat projektovou dokumentaci k plánované výstavbě nové tělocvičny. 
15. Spolupracovat s vysokými školami v ČR a zahraničí; hlavně pak s MENDELU Brno a VFU v Brně a ČZU v Praze. 
16. Prohloubit spolupráci se sociálními partnery školy v regionu, ale i mimo něj. 

Ing. David Hruška, ředitel školy 

Výuka praktických činností v odborných předmětech v roce 2019/2020 

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

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

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

stáj chovu koní, stáj chovu skotu (telata, jalovice, dojné krávy a krávy bez tržní produkce mléka), stáj chovu prasat a výkrmu 

býků (tzv. „horní kravín“), 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. Šikovní žáci se přímo společně s in-

struktory školního statku zapojují do polních prací, jako například rozmetání hnoje nebo sklizeň kukuřice. 

Pro odborné blokové a individuální praxe využíváme rovněž zázemí školního statku a nedalekého psího útulku. Práce v psím 

útulku (Caniscentrum s.r.o) obnáší  ošetřování zde umístěných zvířat, krmení, napájení, čištění prostor kotců a voliér, čištění 

zvířat, péči o pracovní prostředí, spoluúčast na výcviku psů. Nově zde byl otevřen i útulek pro kočky. Toto zázemí využívají 

studenti všech oborů, zejména však studující oboru Veterinářství. 

Pro doplnění a rozšíření výuky i ve školním roce 2019/2020 škola využívala pro praxe osvědčená smluvní pracoviště na pod-

nicích v působnosti celého Pardubického kraje i mimo tento region. Jsou to společnosti zabývající se zemědělskou prvovýro-

bou -  Letohradská zemědělská a. s., ZOD Žichlínek, ZD Sloupnice, Klass Nekoř. Ve společnosti Herba Líšnice naši žáci 

pomáhají při sklizni brambor a mimo jiné tam mají možnost získat znalosti s provozováním agroturistiky. Rozvíjí se spolupráce 

s Chovatelským družstvem Impuls, kde řada studentů pomáhala připravovat zvířata na tuzemské i zahraniční přehlídky.  

Stále více je využíváno možnosti praxí na rodinných farmách. U žáků, kteří pocházejí z rodin provozujících zemědělskou pr-

vovýrobu, umožní škola na žádost rodičů absolvovat odborné individuální a prázdninové praxe doma, kdy je největší potřeba 

výpomoci při sezónních pracích (např. sklizeň plodin, setí, orba). 



Střední škola zemědělská a veterinární Lanškroun 

16 

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

vech koní: JK Panská Lícha v Brně, stáj Manon pana Skřivana v Suché u Litomyšle,  zájemci o využívání koní v zemědělství 

a lesním hospodářství u pana Jaroslava Marvana, který externě vyučuje na naší škole práci s chladnokrevnými koňmi.  

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). Druhý týden individuální odborné praxe žáci získávají 

praktické dovednosti při porodech krav na farmě v Písečné, která patří do Letohradské zemědělské a. s.  

V letošním roce byla, stejně jako všechno ostatní, výuka praxe zasažena uzavřením škol kvůli pandemii koronaviru. Z tohoto 

důvodu nemohli žáci 3. ročníku oboru Agropodnikání jet na chmel do Ročova. 

Prázdninová individuální praxe je v letošním školním roce díky mimořádným opatřením na dobrovolné bázi. Žáci  oboru oborů 

ve 3. ročníku vykonávají 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, soukromých farmách a 

jezdeckých klubech. 

Dobrovolníci z řad žáků 1. a 2. ročníků pomohli na školním statku v chovu koní a skotu, za což jim patří velký dík 

Pokračuje spolupráce se Svazem chovatelů drůbeže, kdy bude prováděna testace 3 až 5 kmenů slepic. Tím budou moci žáci 

získat nové dovednosti s chovem slepic od výběru násadových vajec přes líhnutí po vlastní testaci, která spočívá ve vážení 

zvířat a vajec a jejich selekci. 

Novinkou byl Polní den, který se uskutečnil 8. října 2019 v režii naší školy a nově partnerské firmy Farmet. Žáci oboru Agro-

podnikání tak mohli přímo na poli sledovat řadu mechanizačních prostředků při práci. Nadšení pokazilo velmi chladné počasí, 

ale i přesto byli všichni zúčastnění spokojeni. Rozešli jsme se s příslibem dalšího pokračování podobných akcí. 

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 



Výroční zpráva za školní rok 2019/2020 

17 

Autoškola 2019/2020 

Pro obor Agropodnikání je zařazen do výukového plánu druhého a třetího ročníku i odborný předmět Motorová vozidla, v roz-

sahu stanoveném Školním vzdělávacím programem. Hlavní obsahovou částí předmětu je výuka pravidel silničního provozu, 

výuka techniky a konstrukce motorových vozidel a zdravotní příprava. Součástí výuky je i praktická příprava žáků v řízení 

traktoru ve druhém ročníku a v řízení osobního automobilu ve třetím ročníku. Obdobně výše uvedené platí i pro obor Veteri-

nářství, 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 Zetor PROXIMA 80. Za traktory máme pro výcvik dva přívěsy za traktor o nosnosti 5t a přívěs URSUS o nosnosti 8950kg. 

Pro výcvik sk.“B“ má autoškola k dispozici osobní automobily Škoda Fabia, Škoda Rapid a Škodu Spaceback. 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 skupinu 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.  

I naše výuka a výcvik byly k 10. 3. 2020 přerušeny z důvodu pandemie koronaviru. Ve výuce a výcviku jsme pokračovali od 

1. 6. 2020 v době letních prázdnin, abychom našim žákům umožnili získání ŘO, důležitého pro výkon jejich budoucích povo-

lání. 

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 stu-

dentům, 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 pan Radek Urbánek, 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 celoškol-

ského výboru probíhá za účasti zástupců rodičů z jednotlivých tříd dvakrát do roka. Předsedou celoškolského výboru je paní 

Sylva Helekalová, matka studentky ze třídy 3. A. Rodiče jsou informováni o aktivitách školy a spolurozhodují o čerpání peněž-

ních 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 odborné 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 cestovních výdajů studentům při účastech na soutěžích a seminářích a výměnných 

praxí. 

Mgr. Lenka Chrobáková 

ICT 2019/2020 

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 didaktického vybavení. Nicméně čas je neúprosný 

a tak jsme se opět dostali do situace, kdy většina ICT vybavení využívaného pro výuku byla starší pěti let a bylo třeba začít 

s realizací obnovy. Ze tří učeben vybavených počítači pro výuku žáků měla jedna, ta nejnovější, vybavení ve stáří 5 let, druhá 

9 let a jazyková učebna má vybavení z projektu z roku 2010 – to znamená, že je v provozu devátý rok. |V letošním školním 

roce se podařilo najít prostředky v rozpočtu školy na vybavení starší učebny výpočetní techniky a nakoupit 15 studentských 

stanic + 1 učitelský počítač a nový dataprojektor. Dodávka tohoto vybavení měla časovou prodlevu, takže jeho instalace se 

posunula až do období letních prázdnin a reálné použití až na školní rok 2019/2020. Nahrazené funkční starší počítače využi-

jeme k vybavení klubovny na domově mládeže. Obdobně s ročním posunem se podařilo nakoupit počítače pro výměnu v ja-

zykové učebně – sice repasy, ale v konfiguraci, která by měla postačit opět na několik let. S jejich instalací počítáme na začátek 

školního roku 2020/2021 – po rekonstrukci elektroinstalace a datové sítě.  

Situace ve stavu počítačů, kterými jsou vybaveny jednotlivé kabinety, ale i učebny je naproti tomu o něco příznivější. Obměna 

vybavení se řeší průběžně – obvykle nákupem několika nových repasovaných počítačů v průběhu roku. Takže počítačů vyža-

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

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. Současný školní web je postaven na mo-

derním základě, responzivní, přístupný zabezpečeným protokolem a přehledně zobrazitelný na libovolném zařízení připojeném 

k internetu. Nezanedbatelným a populárním pomocníkem při propagaci a zviditelnění školy vzhledem k veřejnosti je také školní 

facebookový profil, na němž prezentujeme aktuální dění ve škole. 
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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 stovky tisíc přístupů 

oprávněných uživatelů (žáci, rodiče, učitelé). Také provoz této aplikace byl zabezpečen šifrovaným protokolem pro přenos 

informací.  

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

žitelnosti 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, byly oba portály slou-

čeny do jediného. Tato úprava přinesla výraznou úsporu nákladů při zachování plné funkčnosti. Také přístup k informacím se 

pro žáky zjednoduší. Portál je dále rozvíjen a používán i v dalších předmětech výuky a stal se základním zdrojem vzdělávacího 

obsahu v době distanční výuky v druhém pololetí školního roku 2019/2020.  

Na období letních prázdnin je také naplánována druhá fáze rekonstrukce elektroinstalace v části „nové budovy“ školy a s tím 

související rekonstrukce datových rozvodů. Protože rekonstrukce v celé budově bude ukončena během prázdnin (2020), bude 

příští rok síť rozšířena o funkční wifi pokrývající prostor školy. 

Mgr. Emil Fogl 
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Učební plán – Agropodnikání 

 Název a adresa školy: Střední škola zemědělská a veterinární Lanškroun 

  Lanškroun, Dolní Třešňovec 17, 563 22  

 Název školního vzdělávacího programu: Agropodnikání 

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

 Délka a forma vzdělávání: 4 roky, denní studium 

 Platnost vzdělávacího programu: od 1. 9. 2015 

 

Denní studium 
směr zemědělský provoz 

Předmět 

Počet týdenních vyučovacích hodin 

v ročníku 

Celkem 

hodin 

 1. 2. 3. 4.  

A. Povinné vyučovací předměty      

a)základní      

Český jazyk a literatura 3 2 3 4 12 

Anglický jazyk/ Německý jazyk1) 3 3 2 3 11 

Občanská nauka  1 1 1 3 

Dějepis 2    2 

Zeměpis 2    2 

Matematika 3 4 3  10 

Fyzika 2    2 

Informační technologie 2 2   4 

Tělesná výchova 2 2 2 2 8 

Biologie a ekologie 3 4   7 

Chemie 3 3   6 

Základy mechanizace 4 3   7 

Pěstování rostlin*  3 3 5 11 

Chov zvířat*  3 3 6 12 

Ekonomika a podnikání*   4 4 8 

Motorová vozidla  2 2  4 

Praxe*2) 1 2 2 1 6 

Rozvoj venkova a agroturistika    2 2 

celkem základní 30 34 25 28 117 

b) volitelné      

Seminář z matematiky/ Seminář z anglického ja-

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

Základy účetnictví*   2  2 

Stroje a zařízení/Právo 4)   2  2 

Kynologie/ Myslivost 5)   2  2 

Ochrana rostlin/ Psychologie/ Seminář z biologie/ 

Seminář z chemie6)    2 2 

Obnovitelné zdroje/Laboratorní technika 7)    1 1 

Celkem volitelné   8 5 13 

Celkem povinné vyučovací předměty 30 34 33 33 130 

3030 

 



Výroční zpráva za školní rok 2019/2020 

23 

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 tý-

den). Praxi žáci vykonávají ve smluvních zemědělských podnicích, na školním statku nebo dle možností 

i v zahraničí. 

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



Střední škola zemědělská a veterinární Lanškroun 

26 

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 jejich délce, 

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

 Název a adresa školy: Střední škola zemědělská a veterinární Lanškroun 

  Lanškroun, Dolní Třešňovec 17, 563 22  

 Název školního vzdělávacího programu: Veterinářství 

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

 Délka a forma vzdělávání: 4 roky, denní studium 

 Platnost vzdělávacího programu: od 1. 9. 2015 

směr všeobecné veterinářství 

Předmět 
Počet týdenních vyučovacích hodin 

v ročníku 

Celkem 

hodin 

  1. 2. 3. 4.  

A.Povinné vyučovací předměty      

a)základní      

Český jazyk a literatura 3 2 3 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 ja-

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

Chov a choroby drobných zvířat  2 2  4 

Psychologie/ Seminář z biologie3)    2 2 

Účetnictví/ Seminář z chemie 4)     2 2 

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 sou-

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

pro její realizaci. Není započítána do vyučovacích týdnů. Odbornou prázdninovou praxi budou žáci 

vykonávat během školních prázdnin, celkem 3 týdny za celou dobu vzdělávání. Proto bude výuka ve 

druhém pololetí končit týden před termínem stanoveným platným předpisem o organizaci školního 

roku na středních školách. 

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

běžně 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 před-

mětech. 

 

*  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 ja-

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

Chov koní/ Účetnictví/ Seminář z chemie/ Seminář 

z biologie 3) 
   2 2 

Jezdectví 4) 3 3 3  9 

Základy latiny 1    1 

Teorie jízdy 1    1 

Celkem volitelné 5 3 5 4 17 

Celkem povinné vyučovací předměty 33 34 34 30 131 
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Poznámky 

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

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

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

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

logie. O minimálním počtu žáků v předmětu rozhoduje ředitel školy podle hlediska hospodárnosti a 

podle možností školy. 

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

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

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

pro její realizaci. Není započítána do vyučovacích týdnů. Odbornou prázdninovou praxi budou žáci 

vykonávat během školních prázdnin, celkem 3 týdny za celou dobu vzdělávání. Proto bude výuka ve 

druhém pololetí končit týden před termínem stanoveným platným předpisem o organizaci školního 

roku na středních školách. 

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

běžně s výukou a nezapočítává se 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 před-

mětech. 

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

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

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

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

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

vzdělávání je 128, maximální 140 hodin. Minimální týdenní počet vyučovacích hodin v jednotlivých ročnících je 29, maximální 

35 hodin.   

Přehled využití týdnů ve  školním roce 

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

Vyučování dle učebního plánu 33 34 33 27 

Praxe odborná bloková 2 1 1 1 

Praxe odborná prázdninová 1 1 1 - 

Maturitní zkouška - - - 6 

Rezerva (návrh využití) 2 2 3 1 

Sportovní výcvikový kurz – zimní a letní 1 1 - - 

Ekologický seminář - 1 - - 

Odborný kurz - - 1 - 

Exkurze, opakování, výchovně vzdělávací 

akce, apod. 
1 - 2 1 

Celkem týdnů 38 38 38 35 

 

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

termínu a náplni ve smyslu platných předpisů rozhodne ředitel školy.
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 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 

  2 roky, zkrácené studium 

  5 let, dálkové studium 

 Platnost vzdělávacího programu: od 1. 9. 2018 

 
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) 4 3 4 4 15 

Občanská nauka   1 1 1 3 

Dějepis 2       2 

Zeměpis 1    1 

Matematika 3 3 4 4 14 

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* 1 3 3 4 11 

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 31 33 28 31 123 

b) volitelné      

Základy účetnictví*   2   2 

Stroje a zařízení/Právo 3)   2  2 

Kynologie/ Myslivost 4)   2  2 

Ochrana rostlin/ Psychologie/ Seminář z biologie/ 

Seminář z chemie5) 

   2 2 

Celkem volitelné   6 2 8 

Celkem povinné vyučovací předměty 31 33 34 33 131 

 

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. 
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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 odborných 

předmětech.  

Bližší rozpis praxí je uveden v učební osnově předmětu praxe. 

3. 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. 

4. 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. 

5. 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. 

6. 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. 
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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) 4 3 4 4 15 

Občanská nauka   1 1 1 3 

Dějepis 2       2 

Zeměpis 1    1 

Matematika 3 3 4 4 14 

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 * 1 2 3 3 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 29 30 28 28 115 

b) volitelné      

Základy účetnictví *   2   2 

Chov koní *   2 3 5 

Jezdectví 3) 3 3 3 3 12 

Teorie jízdy 1 1   2 

Celkem volitelné 4 4 7 6 21 

Celkem povinné vyučovací předměty 33 34 35 34 136 

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 odborných 

předmětech.   

Bližší rozpis praxí je uveden v učební osnově předmětu praxe. 

3. Jezdectví je součástí učební praxe. Hodnoceno bude odděleně od zbývající učební praxe. 
4. U vybraných předmětů a zařazených cvičení se třída dělí na skupiny. O dělení třídy a počtu hodin cvičení 

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

*  Předměty profilové 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) 4 3 4 4 15 

Občanská nauka   1 1 1 3 

Dějepis 2       2 

Zeměpis 1    1 

Matematika 3 3 4 4 14 

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 * 1 2 3 3 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 29 30 28 28 115 

b) volitelné      

Účetnictví * 2 2 2 2 8 

Právo *   2  2 

Marketing a management   2  2 

Finance a daně *    2 2 

Konverzace z anglického jazyka/ Konverzace z 

německého jazyka 3) 

1 1 1 1 4 

Celkem volitelné 3 3 7 5 18 

Celkem povinné vyučovací předměty 32 33 35 33 133 

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 zapo-

čítána do vyučovacích týdnů. Odbornou praxi prázdninovou budou žáci vykonávat během školních prázdnin, 

celkem 3  týdny za celou dobu vzdělávání. Proto bude výuka ve 2. pololetí končit týden před termínem sta-

noveným platným předpisem o organizaci školního roku na středních školách. V každém ročníku žáci vyko-

návají 2 resp. 1 týden odborné individuální praxe, která probíhá souběžně s výukou a nezapočítává se do 

celkového počtu týdnů ve školním roce (1. – 3. ročník po 2 týdnech, 4. ročník 1 týden). Praxi žáci vykonávají 

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

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

Bližší rozpis praxí je uveden v učební osnově předmětu praxe. 

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

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

rozhoduje ředitel školy dle možnosti a potřeb školy a platných předpisů. 
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*  Předměty profilové 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, vý-

chovně 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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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. 2018 

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) 4 3 4 4 15 

Občanská nauka   1 1 1 3 

Dějepis 2       2 

Matematika 3 3 4 4 14 

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* 1 2 1 2 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  1 4 

Nemoci zvířat*     2 3 5 

Praxe*5) 1 2 2 1 6 

Celkem základní 30 30 32 30 122 

b) volitelné       

Chov drobných zvířat  2 1  3 

Psychologie/ Seminář z biologie2)    2 2 

Účetnictví/ Seminář z chemie 3)     2 2 

Kynologie  2    2 

Fyzioterapie   1  1 

Celkem volitelné 2 2 2 4 10 

Celkem povinné vyučovací předměty 32 32 34 34 132 
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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 mezi předměty psychologie, seminář z biologie. O minimálním počtu 

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

3) 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. 

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

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

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

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

pro její realizaci. Není započítána do vyučovacích týdnů. Odbornou prázdninovou praxi budou žáci 

vykonávat během školních prázdnin, celkem 3 týdny za celou dobu vzdělávání. Proto bude výuka ve 

druhém pololetí končit týden před termínem stanoveným platným předpisem o organizaci školního 

roku na středních školách. 

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

běžně 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 před-

mětech. 

 

*  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.  

B. Povinné vyučovací předměty      

a)základní      

Český jazyk a literatura 3 2 3 4 12 

Anglický jazyk/ Německý jazyk1) 4 3 4 4 15 

Občanská nauka   1 1 1 3 

Dějepis 2       2 

Matematika 3 3 4 4 14 

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* 1 2 1 2 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 1  4 

Nemoci zvířat*     2 3 5 

Praxe*4) 1 2 2 1 6 

Celkem základní 30 30 32 30 122 

b) volitelné       

Účetnictví/ Seminář z chemie/ Seminář z biologie 
2) 

   2 2 

Jezdectví 3) 3 3   6 

Chov koní   2  2 

Teorie jízdy 1    1 

Fyzioterapie   1  1 

Celkem volitelné 4 3 3 2 12 

Celkem povinné vyučovací předměty 34 33 35 32 134 
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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 mezi předměty účetnictví, seminář z chemie, seminář z biologie. O mi-

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

ností školy. 

3) Jezdectví je součástí učební praxe. Hodnoceno bude odděleně od zbývající učební praxe. 

4) Praxe jsou učební (rozvrhové), odborné (blokové, prázdninové a individuální). Učební praxe jsou sou-

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

pro její realizaci. Není započítána do vyučovacích týdnů. Odbornou prázdninovou praxi budou žáci 

vykonávat během školních prázdnin, celkem 3 týdny za celou dobu vzdělávání. Proto bude výuka ve 

druhém pololetí končit týden před termínem stanoveným platným předpisem o organizaci školního 

roku na středních školách. 

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

běžně s výukou a nezapočítává se 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 před-

mětech. 

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

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

 

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

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

 

 

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

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

v jednotlivých ročnících je 29, maximální 35 hodin.   

 

Přehled využití týdnů ve  školním roce 

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

Vyučování dle učebního plánu 33 34 33 27 

Praxe odborná bloková 2 1 1 1 

Praxe odborná prázdninová 1 1 1  

Maturitní zkouška    6 

Rezerva (návrh využití) 2 2 3 1 

Sportovní výcvikový kurz – zimní a letní 1 1   

Ekologický seminář  1   

Odborný kurz   1  

Exkurze, opakování, výchovně vzdělávací 

akce, apod. 
1  2 1 

Celkem týdnů 38 38 38 35 

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

jejich délce, termínu a náplni ve smyslu platných předpisů rozhodne ředitel školy. 

 

Ing. Jaromíra Tmějová 
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IV. PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLY 
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Foto učitelů  

 

 
1. řada zleva 

Mgr. Daniela Pravdová, Ing. Hana Stehlíková, Ing. Pavlína Košťálová, MVDr. Monika Švédová, MVDr. Iva Podhorná, Ing. Petra 

Zíková, Ing. Darie Kotyzová, Bc. Bohdan Melnyk, Jaromír Kubeš 

2. řada zleva 

Ing. David Hruška, Renata Fabiánková, Ing. Irena Ehlová, Ing. Jitka Motlová, Ing. Věra Zemanová, Mgr. Martina Tomková, 

Mgr. Lenka Tejklová, Mgr. Radmila Janoušková, Mgr. Martina Dolečková, Mgr. Pavel Studený, Mgr. Vladimíra Zatloukalová, 

Mgr. Lenka Chrobáková 

3. řada zleva 

Mgr. Radovan Foldyna, Ing. Miluše Klížová, Ing. Jaromíra Tmějová, Bc. Michaela Špičáková, MVDr. Dominika Švehlová, Mgr. 

Emil Fogl, Ing. Rudolf Rabas, Mgr. František Teichmann, Zdeněk Paďour 
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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, výchovná poradkyně 

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. 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 dějepis, občanská nauka 

Ing. Petra Zíková anglický jazyk, informační technologie 

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 

Ing. Pavlína Košťálová hygiena a technologie potravin, chemie 

 

Externisté 

MVDr. Miroslav Šilar myslivost 

Ing. Jan Račanský autoškola, praxe 

Ing. Michal Andrle občanská nauka, praxe 

Mgr. Kamila Barlow psycholog, zdravověda 

Jaroslav Marvan vozatajství 

MVDr. Monika Švédová anatomie, reprodukce 

 

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 (do 31. 12. 2019) 

Magdalena Hamplová vrátná DM (od 1. 1. 2020) 

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  

Zdeňka Holečková kuchařka 

Instruktoři, ošetřovatelé 

Michal Votava ošetřovatel koní 

Eva Gasiorová ošetřovatelka koní 

Školní statek 

Radek Klíž vedoucí 

Ivana Šrůtková účetní 

Milan Dušek traktorista 

Luboš Kovář ošetřovatel hospodářských zvířat 

Tereza Sluková ošetřovatelka  

Hana Mrštinová ošetřovatelka 

Karel Lešikar traktorista 

Ladislav Marek traktorista 
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Zaměstnanci školy podle věku 

 

věk  muži  ženy  celkem  %  

do 20 let  - - - 0 

21 - 30 let  - 3 3 4,35 

31 - 40 let  3 4 7 10,15 

41 - 50 let  8 16 24 34,78 

51 - 60 let  8 18 26 37,68 

61 a více let  4 5 9 13,04 

celkem  23 46 69 100,00  

%  33,33 66,67 100,00  x  
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SELSKÝ DVŮR, VÝBĚHY 
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V. PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ,  
VÝSLEDKY VZDĚLÁVÁNÍ 
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Výsledky přijímacího řízení 

Ve školním roce 2019/2020 se přihlásilo do příjímacího řízení 1. ročníků 157 uchazečů denního studia. Žáci vykonávali přijí-

mací zkoušky zahrnující dílčí zkoušky z Matematiky (s minimálním ziskem dosažených bodů – 10) a Českého jazyka (PŘ 

CERMAT). Bylo přijato 102 žáků.  Počet odevzdaných zápisových lístků bylo 77. 

Obor Přihlášeno Přijato 

Agropodnikání 48 42 

Veterinářství 109 60 

Celkem 157 102 

Ing. David Hruška, ředitel školy 

Analýza výchovně vzdělávací činnosti 

K 30. 9. 2019 se na SZeŠ vyučovalo v 12 třídách denního studia. Celkem na naší škole studovalo 290 žáků. Větší část žáků 

bydlela na domově mládeže (k 31. 10. 19 174 žáků na DM SZeŠ a 35 žáků na DM Střední školy); část žáků denně dojíždělo. 

Na vysoké školy a vyšší odborné školy se dlouhodobě hlásí cca 60 % našich absolventů. Většina absolventů nachází uplatnění 

na trhu práce. Dlouhodobě patříme mezi školy s nejnižší nezaměstnaností absolventů. Výuku zajišťovalo 36 fyzických (30,3 

přepočtených) stálých z toho 4 (0,7 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 drů-

beže, se opět zlepšily. Nově naše škola spolupracuje s chovatelským sdružením chovatelů drůbeže a společně se v areálu 

Selského dvora vybudoval prostor pro odchov a kontrolu užitkovosti plemenné drůbeže v malochovech.  

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

účast i úspěchy našich studentů ve středoškolských soutěžích (zemědělské odborné soutěži, jazykové, matematické i spor-

tovní, účasti na výstavách hospodářských zvířat). Děkuji touto cestou všem pedagogům, vychovatelům i ostatním zaměstnan-

cům 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 pro-

spěch 
Vyzna- 
menání 

Prospěl Neprospěl Neklasifikován Sníž.známka 

1.A 30 2 16 11 - - 2,710 

1.B 29 0 23 6 - - 2,500 

1.C 29 0 22 6 1 - 2,521 

1.ročník 88 2 61 23 1 - 2,576 

2.A 21 1 12 7 1 - 2,621 

2.B 24 2 17 5 - - 2,239 

2.C 22 4 16 2 - - 2,177 

2.ročník 67 7 45 14 1 - 2,333 

3.A 21 2 16 2 1 - 2,322 

3.B 19 2 13 2 2 - 2,459 

3.C 23 3 16 4 - - 2,276 

3.ročník 63 7 45 8 3 - 2,346 

4.A 20 3 15 2 - - 2,100 

4.B 26 0 19 6 1 - 2,532 

4.C 25 1 21 3 - - 2,350 

4.ročník 71 4 55 11 1 - 2,358 

Celkem 289 20 206 56 6 - 2,414 

 

2. pololetí 

Třída 
Počet 
žáků 

Hodnocení Chování 
Průměrný pro-

spěch 
Vyzna- 
menání 

Prospěl Neprospěl Neklasifikován Sníž.známka 

1.A 28 2 22 4 0 - 2,377 

1.B 27 1 25 1 - - 2,170 

1.C 29 0 29 0 - - 2,322 

1.ročník 84 3 76 5 0 - 2,289 

2.A 22 2 20 0 - - 2,318 

2.B 23 2 20 1 - - 2,036 

2.C 20 5 15 0 - - 1,893 

2.ročník 65 9 55 1 0 - 2,082 

3.A 21 1 19 1 - - 2,151 

3.B 19 2 16 1 - - 2,180 

3.C 23 5 16 2 - - 2,114 

3.ročník 63 8 51 4 0 - 2,145 

4.A 20 4 16 0 - - 1,916 

4.B 26 0 26 0 - - 2,381 

4.C 25 2 23 0 - - 2,258 

4.ročník 71 6 65 0 0 - 2,220 

Celkem 283 26 247 10 0 - 2,191 
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Výsledky maturit 

 

Třída 4.A 

 

 

Přehled prospěchu třídy 4. A maturitní zkouška JARO 2020 

  

Třídní učitelka Ing. Vlastimil Šimko Počet žáků celkem 20 K maturitě celkem 20 

 z toho dívek 13 z toho dívek 13 

 chlapců 7 chlapců 7 

 

společná část – státní maturita 

Předmět Počty známek Počet klasif. žáků Průměr 

 1 2 3 4 5 N   

Anglický jazyk povinná 2 3 5 3 2 - 15 3,000 

Český jazyk a literatura povinná 1 3 7 1 8 - 20 3,600 

Matematika povinná - - - 3 2 - 5 4,400 

 

profilová část 

Předmět Počty známek Počet klasif. 

žáků 

Průměr 

 1 2 3 4 5 N   

Ekonomika ú. z. povinná 3 2 8 5 2 - 20 3,050 

Praktická zkouška z odborných předmětů povinná 13 6 1 - - - 20 1,400 

Zemědělské předměty ú. z. povinná 7 4 6 3 - - 20 2,250 

 

ú. z. …ústní zkouška 

p. z. …praktická zkouška 

o. p. …obhajoba práce 

 

Celkový průměrný prospěch 2,730 Státní část   Profilová část   

Stupeň hodnocení prospěchu prospěl s vyznamenáním 1 

3,475 2,233 
prospěl 9 

neprospěl 10 

nehodnocen 0 

 

 

Poznámka 

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

 

 

Přehled prospěchu třídy 4. B maturitní zkouška JARO 2020 

  

Třídní učitelka Ing. Jitka Motlová Počet žáků celkem 26 K maturitě celkem 26 

 z toho dívek 26 z toho dívek 26 

 chlapců 0 chlapců 0 

 

společná část – státní maturita 

Předmět Počty známek Počet klasif. žáků Průměr 

 1 2 3 4 5 N   

Anglický jazyk povinná 2 8 4 1 1 1 17 2,438 

Český jazyk a literatura povinná - 9 6 2 8 1 26 3,360 

Matematika povinná - 1 3 1 4 - 9 3,889 

 

profilová část 

Předmět Počty známek Počet klasif. 

žáků 

Průměr 

 1 2 3 4 5 N   

Praktická zkouška z odborných předmětůp. z. povinná 8 10 3 4 1 - 16 2,625 

Veterinární předměty ú. z. povinná 8 6 4 5 2 1 16 2,188 

Zemědělské předměty ú. z. povinná 6 8 5 4 2 1 16 2,563 

 

ú. z. …ústní zkouška 

p. z. …praktická zkouška 

 

Celkový průměrný prospěch 2,706 Státní část   Profilová část   

Stupeň hodnocení prospěchu prospěl s vyznamenáním 2 

3,160 2,408 
prospěl 12 

neprospěl 11 

nehodnocen 1 

 

 

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 2019 

  

Třídní učitelka MVDr. Iva Podhorná Počet žáků celkem 25 K maturitě celkem 25 

 z toho dívek 23 z toho dívek 23 

 chlapců 2 chlapců 2 

 

společná část – státní maturita 

Předmět Počty známek Počet klasif. 
žáků 

Průměr 

 1 2 3 4 5 N   

Anglický jazyk povinná 7 4 4 1 - - 16 1,938 

Český jazyk a literatura povinná 2 12 6 1 3 - 24 2,625 

Matematika povinná - - 3 5 - - 8 3,625 

 

profilová část 

Předmět Počty známek Počet klasif. 
žáků 

Průměr 

 1 2 3 4 5 N   

Praktická zkouška z odborných předmětůp. z. povinná 13 5 2 2 3 - 25 2,080 

Veterinární předměty ú. z. povinná 10 5 4 6 - - 25 2,240 

Zemědělské předměty ú. z. povinná 13 7 2 2 1 - 25 1,840 

 

ú. z. …ústní zkouška 

p. z. …praktická zkouška 

 

Celkový průměrný prospěch 2,252 Státní část   Profilová část   

Stupeň hodnocení prospěchu prospěl s vyznamenáním 3 

2,563 2,053 
prospěl 17 

neprospěl 5 

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 rizikového chování 

Nežádoucí návyky a závislosti a nezdravý životní styl 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 

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

užívání marihuany či konzumaci alkoholu, 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 pre-

ventivní působení na mládež. Vedle probírání těchto témat v různých předmětech jako jsou občanská nauka, biologie či děje-

pis, 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 na předcházení a minimalizaci rizikových projevů chování, ke zdravému životnímu stylu, k roz-

voji pozitivního sociálního chování a rozvoji psychosociálních dovedností a zvládání zátěžových situací osobnosti. 

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

které mají vliv na případný rozvoj rizikového chování. 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 ně-

kterých 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 s rizikovým chováním žáků. Dlouhodobě 

se snažíme působit proti kouření a to zejména u dívek, u nichž je tento nešvar velmi rozšířen. Také v dalších letech bychom 

v aktivitách proti kouření chtěli pokračovat. I proto, že jsme školou s odborným zaměřením a studenti se v rámci výuky praxe, 

či jezdectví dostávají do kontaktu s hospodářskými zvířaty, je nutné přísně kontrolovat, aby se studenti výuky neúčastnili pod 

vlivem návykových látek. Obdobné je to také v souvislosti s autoškolou. V případě podezření řešíme tyto přestupky v souladu 

se školním řádem, kde jsou vedle práv studentů také uvedeny jejich povinnosti a postihy za jejich porušení. 

Hlavní důraz ale klademe na prevenci a minimalizaci rizikových projevů chování. I v letošním roce proběhla přednáška Policie 

ČR o bezpečnosti v silničním provozu, šikaně a kyberšikaně a jiných přestupcích, trestných činech a právní odpovědnosti 

našich žáků. Vzhledem k tomu, že o prázdninách proběhla rekonstrukce šaten a každý žák má samostatnou skříňku, došlo 

k výrazné eliminaci krádeží. Nejvíce se snažíme žákům ukázat rizika spojená s distribucí a konzumací návykových a omam-

ných látek. Velký ohlas jsme zaznamenali po zhlédnutí divadelního představení Memento v podání herců z Poličky. Myslím, 

že v této době, kdy se žáci mnohdy chovají nezodpovědně, sehrálo toto představení nezastupitelnou roli. V rámci hodin ob-

čanské nauky či v hodinách psychologie viděli studenti řadu zajímavých videopořadů o nebezpečí sekt, rasismu, o zdravém 

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

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

měli studenti možnost konzultovat své problémy, a to přímo ve škole. Některým z nich stačila jednorázová konzultace, s jinými 

pracovala systematicky a v několika případech dokonce zprostředkovala i specializovanou psychologickou péči. 

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

jejich vstupem na školu vyústila v pořádání prázdninového tzv. nultého kurzu, při kterém jsou budoucí studenti ubytováni na 

Domově mládeže, celý týden se účastní výuky jezdectví a ve volných chvílích poznávají se svými budoucími učiteli (i třídními) 

školu a Lanškroun s jeho okolím. 
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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 kru-

hových sezení. 

Abychom předcházeli a minimalizovali rizikové projevy chování, 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 biologický, horolezecký, veterinární, fyzioterapie, kroužek pěstování rostlin 

a další aktivity. Celkem se v letošním roce mohli žáci zapojit do 10 různých kroužků. Také na domově mládeže se mohou žáci 

v odpoledních hodinách smysluplně realizovat – třeba vyrábějí keramiku, střílejí z luku, učí se fotografovat a mnoho dalšího. I 

letos byla zorganizována návštěva 2 divadelních představení v multifunkčním centru L´Art v Lanškrouně. 

Vzhledem k epidemii coronaviru, kdy došlo 11. 3. 2020 k uzavření všech škol, nemohly být další aktivity k prevenci rizikového 

chování uskutečněny (zhlédnutí filmů Abstinent, V síti). 

Závěrem lze říci, že situace v oblasti prevence rizikového chování na Střední škole zemědělské a veterinární Lanškroun je 

stabilizovaná a nevybočuje z řady jiných škol podobného zaměření. 

Ing. Jitka Motlová 
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VII. DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ  
PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ 
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číslo Příjmení Jméno 

d
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 d

n
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název místo konání 

1 TEJKLOVÁ LENKA 17. 2. 2020 6 hodin školní maturitní komisař NIDVPardubice 

2 HONSOVÁ HANA 1. 10. 2019 – 30. 6. 2020 1,5 h týdně ANJ - konverzace Lanškroun 

3 TEICHMANN FRANTIŠEK 1. 10. 2019 – 30. 6. 2020 1,5 h týdně ANJ – konverzace Lanškroun 

4 KOŠŤÁLOVÁ PAVLÍNA 1. 10. 2019 – 30. 6. 2020 1,5 h týdně ANJ - konverzace Lanškroun 

5 ŠVEHLOVÁ DOMINIKA 7. až 9. 2. 2020 3 dny Osteodynamika - kurz Praha 

6 ŠVEHLOVÁ DOMINIKA 7. až 8. 3. 2020 2 dny 
Dornova metoda – pracovní se-
minář Lanškroun 

7 ŠVEHLOVÁ DOMINIKA 19. až 21. 6. 2020 3 dny 
Equine Touch 2. Level (mamální 
terapie) Nebřich 

8 TMĚJOVÁ JAROMÍRA 10. 6. 2020 8 hodin Ekonomické praktikum Olomouc 

9 TMĚJOVÁ JAROMÍRA 4. 12. 2019 8 hodin 
Občanský zákoník 
Aktuální otázky z EKO Praha 

10 TOMKOVÁ MARTINA 27. 11. 2019 8 hodin Internet ve výuce ANJ III Brno 

11 DOLEČKOVÁ MARTINA 1. 12. – 30. 6. 2020 1h/týden konverzace v ANJ Ústí nad Orlicí 

12 PRAVDOVÁ DANIELA 11. 11. 2019 4,5 hodiny 
konzultační seminář k MZ pro 
management škol NIDV Pardubice 

13 PRAVDOVÁ DANIELA 3. 12. 2019 6 hodin 
Zástupce ředitele – osoba mezi 
ředitelem a učiteli Praha 

 

 

 

 

Konference Počítač ve škole  

Konference v Novém Městě na Moravě na téma Digitální technologie ve výuce byla přesunuta na zářijový termín. 

 

Škola učitelů informatiky  

Akce byla kvůli pandemii koronaviru zrušena. 
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Domov mládeže při SZeŠ v Lanškrouně 2019/2020 

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

vání a mimoškolní výchovu, k dispozici mají vybavené klubovny, kuchyňky, učebny, které se nacházejí na jednotlivých podla-

žích. Ubytování je hotelového typu ve třílůžkových pokojích. 

 V tomto školním roce jsme zahájili oficiálně činnost v neděli 1. 9. 2019, kdy k nám nastoupilo 175 žáků.  Toto číslo však není 

konečné, vždy během začátku školního roku se ještě počet mění (přestupy z jiných škol apod.).  Žáci byli rozděleni do šesti 

výchovných skupin podle ročníků, studijních oborů, nebo dle jejich vlastního přání. Jednalo se o žáky prvního až třetího ročníku 

naší školy. Studenti IV. ročníku byli převážně ubytováni na Domově mládeže SOŠ a SOU Lanškroun. Důvodem, proč jsme 

museli přistoupit opakovaně 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 kvalitní přípravy na školní výuku. Je nutno po-

dotknout, že nás tato situace netěší, byli bychom mnohem raději, kdyby byli všichni naši žáci ubytováni u nás na internátě, 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 Lanškroun, které nám vyšlo po dohodě vstříc a vzniklá situace se nám podařila 

ke spokojenosti všech žadatelů takto vyřešit.  

Díky evropským fondům a projektu realizovanému 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 foto-

grafie 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, ale také slouží například k relaxaci, či odpočinku od každodenních studijních 

povinností. Praxe je taková, že nemalá část žáků neumí aktivně odpočívat a i zde je prostor pro naši vychovatelskou práci, 

vysvětlit jim, ukázat, jak si například správně organizovat režim dne, týdne, aby jim zbýval čas i na sebe a své zájmy. Společ-

ným 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. Není vždy jednoduché odhadnout, co bude žáky bavit (žáci k nám přicházejí z různých 

socio-kulturních prostředí, mají různá očekávání), čemu se ve svém volnu budou chtít věnovat, a proto je dobré přicházet 

s novými neotřelými nápady. V posledních letech je zřejmý pokles zájmu o klasické sportovní aktivity, jako je fotbal, basketbal, 

nebo volejbal. Stále více žáků baví běhání, cvičení jógy a také různé relaxační techniky, protože i odpočinek od běžných 

denních starostí je velice důležitý. 

 Jako důkaz, že naše nabídka je pestrá, mi nyní dovolte vyjmenovat jen některé z těchto nabízených aktivit: zájmový kroužek 

keramický, výtvarný, fotografický, lukostřelecký, přírodovědný se zaměřením na environmentální výchovu, kynologický, vol-

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

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

které jim mohou přinášet nejen osobnostní růst, ale také třeba onen zmíněný odpočinek. 

Velice důležitá během celého školního roku byla též fungující spolupráce mezi pedagogickými pracovníky domova 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 pokud budou mít nějaký problém, mohou se bez obav obrátit na svého 

vychovatele, který na domově mládeže supluje rodinu, a který jim může pomoci vše řešit. I díky tomu mají větší prostor a klid 

na školní přípravu a volněji se jim „dýchá“, přičemž nemusí své problémy řešit sami, což leckdy není ani v jejich silách a mož-

nostech! 

 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. 

Letošní školní rok jsme byli nuceni díky vzniklé zdravotní situaci (COVID 19) ukončit již druhý březnový týden. 

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 opravených prostor vedle 

kabinetu českého jazyka. Rozšířením výpůjční doby na čtyři velké přestávky týdně a bezplatnou výpůjčkou (hradí se jedině 

ztracené či poničené knihy) vznikly tak ideální podmínky pro případné zájemce z řad studentů i pracovníků školy. Během 

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

výrazně přibylo zájemců z řad prvních a druhých ročníků. Studenti si zde najdou cestu ke klasickým dílům světové i české 

literatury, mezi více než dvěma tisícovkami svazků však zájemci naleznou také oddechovou literaturu, několik odborných knih 

zejména z oblasti humanitních věd, přírodovědy a jezdeckého sportu, k výbavě knihovny patří také poezie. Díky finančním 

příspěvkům z fondu SRPDŠ a díky peněžním darům starostů města se nám v minulých letech podařilo nakoupit mnoho zají-

mavých 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 projektu tzv. šablon. V posledních 

dvou letech důležitými částkami přispěla i samotná škola. Z těchto obnosů jsme financovali nákup většího množství knižních 

novinek, klasických děl, kterými si studenti mohou doplnit své znalosti. 

V 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 problematiku dospívání, ale také zájmy studentů. 

Několik desítek titulů využíváme při práci v hodinách češtiny a jazyků. Při výběru knih roli také hrály zvýšené požadavky k nové 

maturitě. 

V uplynulém školním roce jsme pořídili několik desítek knižních novinek díky příspěvkům SRPŠ ale také finančním dotacím 

z fondů naší školy. 

Literatura se neustále vyvíjí; za poslední dvacetiletí se objevilo mnoho výrazných autorů, kteří píší nadčasově. Existuje spousta 

krásných knižních novinek, kvůli nimž stojí za to podstupovat nekonečný boj o peníze. Zájem o klasickou knihu a vzdělání se 

v naší době podporovat prostě musí. Jinak se výhledově staneme národem čtenářů návodů a snadno manipulovatelnými 

pasivními konzumenty. 

Mgr. Pavel Studený 
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Spolupráce s psím útulkem 

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

zatoulané a opuštěné psy a kočky. 

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

odborné pod vedením paní vedoucí Renaty Kristkové a pracovníků útulku. Studenti pomáhají při ošetřování a léčbě opuštěných 

psů a koček, při péči o celkovou hygienou zařízení, učí se správnému přístupu ke zvířatům, první pomoci při zraněních a zod-

povědnosti za svěřené pejsky. 

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

Mgr. Daniela Pravdová 

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 čin-

nosti stravuje i cizí strávníky. 

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

norem. K obědu nabízíme výběr ze dvou jídel. Jídelníček tvoříme s přihlédnutím k současným trendům ve školním stravování 

a přáním žáků. 

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

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

Informace o školní jídelně získáte na tel. č. 465321098 

Dana Mačátová 

Školní statek 

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

poskytování vzdělávání a výchovy žáků a je součástí výchovně vzdělávací soustavy. K 1. 7. 2011 zanikl školní statek jako 

samostatné školské zařízení a přiřadil se jako jedno ze školských zařízení přímo ke SZeŠ Lanškroun. Zároveň zažádal zřizo-

vatele 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 školských zařízeních ve znění pozdějších předpisů. 

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

obdobím a v současné době se transformoval na zemědělskou farmu hospodařící na rozloze o velikosti přibližně 200 ha ze-

mědělské 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 

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

zajišťována učiteli školy, v případě individuální a odborné praxe je zajištěn pedagogický dozor zaměstnanci-odbornými pra-

covníky (instruktory) jednotlivých výrobních úseků školního statku. 

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

covního procesu po proškolení vedoucím praxe a pod dohledem instruktora. Důležité je dodržování BOZP. Individuální praxe 

probíhá většinou 5 pracovních dnů, včetně směnného provozu, sobot a nedělí (prázdninový cyklus).  

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

Pozitiva současného stavu 

1. Hospodářský výsledek v posledních šestnácti letech (2001-2019) 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 in-
vestice a velké opravy a údržby (minimálně ještě dalších 50 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. Nové technologie a zapojení do systému prestižního zemědělství není možné bez investic anebo podstatného za-
pojení dodavatelů těchto technologií jako sociálních partnerů nebo sponzorů. 

4. Zřizovatel a potažmo SZeŠ, nemá dostatek prostředků na nákup půdy od jejich vlastníků a dalších investic do ino-
vací. 

Ing. David Hruška, ředitel školy 
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Školní arboretum 

Prostor školního arboreta je využíván pro výuku různých předmětů převážně biologického zaměření i pro relaxaci. 

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

notlivé rostliny, učí se je poznávat a ošetřovat např. sestříhávají keře a trvalé trávy, odstraňují plevelné byliny i dřeviny, učí se 

řezu ovocných stromů apod. V minulém roce jsme rozšířili skladbu rostlin o pěstování vinné révy, kde jsme využili zkušeností 

bývalého studenta školy.  

Některé užitkové rostliny již plodí, proto jsou využívány ve školní jídelně. 

Arboretum je využíváno i v rámci různých projektových dnů pro žáky základních i mateřských škol právě kvůli poznávání rostlin 

v naší přírodě ne příliš běžných. 

Učitelé jiných předmětů mohou tento prostor využívat, protože přístřešek v arboretu je vybaven elektrickou zásuvkou a také 

stoly a lavicemi. 

Ing. Irena Ehlová 
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Selský dvůr 

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

středí pro naše menší zvířata – tzv. 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 „země-

dělky“, 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 „minimlékárna“, 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, tak jsme efektivně uzavřeli celý proces. 

Nedílnou součástí mlékárny je i interaktivní učebna s prosklenou stěnou přímo navazující na nejdůležitější článek technologic-

kého zpracování mléka- pasteur. Nejen žáci tak mohou nahlédnout do útrob minimlékárny při výrobě, aniž by narušili vlastní 

výrobní proces. 

V současné době ve školní mlékárně zpracováváme 3500 – 4500 litrů mléka za měsíc. Z toho je nějaká část ponechaná 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 pomalu i s výrobou zrajících 

sýrů. 

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

kový a Farmářské špalíčky. Ocenění v kategorii mléčných výrobků dostaly Farmářské špalíčky a k tomu jsme ještě dostali 

ocenění Objev roku 2018. 

V roce 2019 jsme se také zúčastnili soutěže MLS Pardubického kraje, tentokrát se dvěma výrobky. Oba dva výrobky se umís-

tily. Selský tvaroh i pařený sýr šnek dostaly ocenění MLS Pardubického kraje v kategorii mléčných výrobků. 

V roce 2020 jsme se také zúčastnili soutěže MLS Par-

dubického kraje s jedním výrobkem. Nakládaný sýr 

dostal ocenění MLS Pardubického kraje v kategorii 

mléčných výrobků. 

V době distanční výuky v jarních měsících 2020 se na 

práci v mlékárně podíleli místo studentů učitelé a ku-

chařky. Děkujeme. 

I v dalším roce máme v plánu se zúčastnit této sou-

těže a doufáme, že se nám bude i nadále v této sou-

těži dařit. 

Do budoucna se budeme dále snažit rozšiřovat sorti-

ment výrobků školní mlékárny. 

Renata Fabiánková 
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IX. ČINNOST JK LANŠKROUN SZeŠ, z. s. 
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Jezdecký klub Lanškroun SZeŠ 

Členská základna 

Členská základna čítá k 31. 1. 2020 celkem 86 členů. Z toho je 68 členů v kategorii mládeže do 19 let. Jezdecký klub Lanškroun 

se může také pyšnit 10 instruktory jezdectví. 

Jezdecké akce 

Jezdecké akce se ve školním roce 2019/2020 z technických důvodů nekonaly  

Jezdecké kroužky 

Pondělí – Bc. Michaela Špičáková – jezdecký kroužek pro pokročilé, příprava na ZZVJ 

Úterý – MVDr. Iva Podhorná – kroužek voltiže 

Středa – MVDr. Dominika Švehlová – fyzioterapie / jezdecký kroužek pro začátečníky (jednou zadva týdny) 

Čtvrtek – Renata Kalousová – jezdecký kroužek  

Pátek – Pavla Podhorná, Denisa Prokopová – Jezdecký kroužek na pony pro děti (Lanškroun a okolí) 

Bc. Michaela Špičáková, Markéta Studená – jezdecký kroužek pro pokročilé (Lanškroun a okolí) 

Reprezentace JK 

Z důvodu epidemiologické situace v ČR jsme se ve školním roce 2019/2020 účastnili jezdeckých závodů pouze během září.  

S těmito výsledky: 

Oficiální závody 

14. 9. Dolní Jelení / parkury Kateřina Binková Extreme Girl Z 1 

 Anežka Mikešová Cherry ZM 3 

 Svobodová Lenka Landrover L* 1 

 Michaela Špičáková Happy Boy L*/L** 10 

29. 9. Suchá u Litomyšle/parkury Mikešová Anežka Cherry Z 8 

 Nechvílová Eliška Lagret Z 9 

 Kateřina Binková Extreme Girl ZL 9 

 Michaela Špičáková Happy Boy L*/L** 4 
Hobby závody 
 
13. 9. - 15.9 Přeštěnice / všestrannost Tereza Sluková Renta - K ZK 1 

5. 10 - 6.10 Dvoreček/ všestrannost Tereza Sluková Renta - K ZK 1 

1. 11. - 2.11. Pardubice /všestrannost Tereza Sluková Renta - K Z 2 

Liga zemědělských škol 

18. 9. Chrudim Kateřina Binková  Z 7 

 Lenka Svobodová  Z 6 

 Eliška Nechvílová  Z 10 

Oblastní mistrovství 

29. 9. Suchá u Litomyšle/parkury  

Michaela Špičáková Happy Boy OM družstev 5. místo 
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Podpora JK 2019/2020 

Jezdecký klub Lanškroun funguje za podpory: 

Města Lanškroun 

Pardubického kraje  

MAS Lanškrousko, z.s 

 

Za JK Lanškroun SZeŠ, z.s 

Bc. Michaela Špičáková – předseda JK 
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Škola musí dát o sobě vědět 

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

tech. Platí to i ve školství. Předpokladem existence školy je dostatek informací o možnostech a podmínkách studia předaných 

veřejnosti, především potencionálním zájemcům – respektive žákům a žákyním devátých tříd základních škol. 

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

o škole. Informace o tom, že škola existuje a jaké obory nabízí, předávají také naši žáci bezprostředně svým kamarádům 

a známým při osobních kontaktech.  

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

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

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

středních škol v České Třebové, Svitavách, Rychnově nad Kněžnou, Hradci Králové, Pardubicích, Brně, Kolíně, Trutnově, 

Náchodě, Žďáru nad Sázavou, Liberci a Ostravě.  

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

nými poradci. 

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

álních návštěv téměř 150 zájemců z řad základních škol, nepočítaje jejich doprovod. 

Důležitým hlediskem prestiže školy je samozřejmě uplatnění jejích absolventů. Jedním z významných ukazatelů je velmi nízká 

nezaměstnanost našich absolventů. K tomu přispívá skloubení značné šíře potřebných znalostí a dovedností v rámci zvole-

ného oboru a zaměření. 

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

školy, třetina na vyšší odborné školy a jazykové školy a třetina jde přímo do zaměstnání nebo odchází na různě dlouhou dobu 

za pracovními nabídkami do zahraničí (zejména z řad absolventů oboru Agropodnikání, ze směru chov koní a jezdectví). Vě-

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

Ing. Rudolf Rabas, výchovný poradce 
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CHARITATIVNÍ ČINNOST 

Světluška 10. 9. 2019 

 

 

V prvních zářijových dnech 2019 proběhl 17. ročník celonárodní sbírky Světluška. Opakovaně se této sbírky zúčastnilo pět 

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

Ing. Věra Zemanová 

 

Český den proti rakovině 

Kvůli pandemii koronaviru se akce nekonala. 

 

 

 



Výroční zpráva za školní rok 2019/2020 

75 

SOUTĚŽE 

Matematická soutěž 

O MATEMATIKU JE ZÁJEM!  

V pátek 28. února 2020 naši studenti počítali opět ve školním kole regionální matematické soutěže žáků středních odborných 

škol. 

Do školního kola soutěže se přihlásilo 51 žáků školy. 

Učivo matematiky jsme v soutěžních úlohách obohatili o zajímavé logické úlohy, se kterými se naši počtáři docela dobře 

poprali. Učitelé práce opravili a v úterý 3. března 2020 jsme vyhlásili výsledky. Studenty na prvních třech místech v každé 

kategorii jsme odměnili velmi pěknými cenami. Značkové batůžky, matematický hrníček s důležitými vzorci, či ponožky se 

vzorci pro první pomoc při písemce, byly přijaty vítězi  s humorem. 

UMÍSTĚNÍ NEJLEPŠÍCH 

 1. místo 2. místo 3. místo 

1. ročník Hana Prosecká Linda Křížová Martin Jahn 

2. ročník Ludmila Sladká Natálie Duničková Sergey Grachev 

3. ročník Josef Jahn Veronika Brunclíková Josef Střondala 

4. ročník Jiří Pávek Leona Hejlová Ondřej Tauchmann 

 

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

Matematické klání, které se mělo konat na Střední škole automobilní v Ústí nad Orlicí, tento rok pokračování v oblastním 

kole nemělo kvůli pandemii koronaviru. 

Blahopřejeme k pěkným výsledkům a přejeme hodně matematických nápadů v dalším studiu. 

My všichni ze zemědělky 

Florbal chlapci 

V prosinci 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. 

Kluci se umístili  na 3. místě. Postup do okresního kola si vybojovali chlapci z Ústí nad Orlicí. 

V květnu probíhá každoročně v České Třebové „10 dní florbalu“.  

Kvůli pandemii koronaviru se akce nekonala.  Mgr. Lenka Chrobáková 

Znovu u nás Enjoy English 

Tradičně i letos na naší škole 26. listopadu 2019 proběhla soutěž „Enjoy English“ v anglické konverzaci. Počet studentů i škol 

se v tomto školním roce opět zvýšil. Celkem tedy bylo 98 studentů ze čtrnácti středních odborných škol v Pardubickém regionu. 

Opět jsme velmi rádi, že i v tomto ročníku soutěže se počet škol i soutěžících zvýšil. 



Výroční zpráva za školní rok 2019/2020 

77 

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

(3. a 4. ročníky) s úrovní B2 a v  kategorii B (1. a 2. ročníky) s úrovní B1. Studenti v obou kategoriích ústní části soutěžili ve 

dvojicích pod vedením zkoušejícího z poroty. Opravdu jsme byli překvapeni, jak spolu studenti vzájemně dokázali velmi lehce 

komunikovat. Z nejlepších studentů obsadili v kategorii A 1. místo Radiven Patrick (SŠ automobilní Ústí nad Orlicí), 2. místo 

vybojovala Alice Šedová (SŠUP Ústí nad Orlicí) a 3. místo patří slečně Soukupové (SPŠ stavební Rybitví). V kategorii B 

obsadili 1. místo Dominik Krejsa (SŠ automobilní Ústí nad Orlicí), 2. místo Roman Kylar (PSŠ Letohrad) a 3. místo Patrick Lisý 

(Trading Centre Litomyšl). Z naší školy se nejlépe umístila Adéla Bendíková v kategorii na 6. místě. 

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

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

Kvůli pandemii koronaviru se akce nekonala. 

Chlaďas 2020 – Lanškroun 

Kvůli pandemii koronaviru zrušeno.  

Liga zemědělských škol 

Kvůli pandemii koronaviru proběhla pouze jedna soutěž v Chrudimi. 

Liga zemědělských škol 

18. 9. Chrudim Kateřina Binková  Z 7 

 Lenka Svobodová  Z 6 

 Eliška Nechvílová  Z 10 

     
Více informací o lize zemědělských škol a kompletní výsledky najdete 

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

 

Bc. Michaela Špičáková 

Juniorský maraton 

Kvůli pandemii koronaviru se akce nekonala. 

 

http://liga-zemedelskych-skol.webnode.cz/
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SEMINÁŘE, KROUŽKY 

Chovatelský kroužek 

Ve školním roce 2019/20 jsme začali tak trochu rozšířenou verzi zájmové činnosti a navázali spolupráci s mladší generací. 

Nastoupilo 16 nových členů z řad žáků základních škol a začali jsme trénovat domácí chlupáčky, kteří doposud v bytech dělali 

maminkám jen vrásky na čele. Do této činnosti se intenzivně zapojily i studentky SZeŠ a předávaly své zkušenosti ostatním 

dětem ne jen ze závodní činnosti, ale snažily se je naučit jak správně manipulovat se zvířaty, vybraly správné krmení a doká-

zaly poznat, kdy je potřeba ošetřit drápky. 

Stali jsme se členy místní organizace českého svazu chovatelů ZO Lanškroun, která nás zastřešuje. Spolupracujeme při or-

ganizaci a zajištění výstav drobných zvířat nebo soutěžních akcí chovatelů. Pomáháme také jednotlivým posuzovatelům při 

bonitaci zvířat a budeme se účastnit soutěží Králičího hopu v dostupné vzdálenosti v nadcházejícím roce 2020/2021. Mimo to 

spolupracujeme s chovateli také na úrovni zachování genetického fondu tří plemen drůbeže. Naše škola poskytla prostory a 

ošetřovatelský personál a svaz chovatelů dodal chovný (geneticky prověřený) materiál. 

Chov králíků při škole má několik nových přírůstů, které plánujeme zařadit do výcviku na jaře 2021, zatím jsou ve fázi „roz-

mazlování“. Tuto fázi výcvikového programu mají děti nejraději. 

Naše tréninky probíhají dvakrát týdně v úterý a středu vždy od 16 hod. Přijďte se podívat, rádi vás uvidíme.  

MVDr. Iva Podhorná, vedoucí kroužku 
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Kroužek fyzioterapie koní 

V tomto školním roce měli studenti druhého až čtvrtého ročníku 

veterinárního oboru opět možnost docházet do kroužku se za-

měřením na fyzioterapii koní. Studenti se v něm prakticky se-

znamují s možností fyzioterapie koní v rámci mimoškolní čin-

nosti. 

První hodiny byly věnované anatomii kosterního a svalového 

systému koní s názornými ukázkami na živých zvířatech. Stu-

denti si mohli zopakovat důležité orientační body na těle koně, 

uvědomit si, kde se nacházejí jednotlivé kosti, klouby, odkud 

kam se táhnou důležité svaly a k čemu je kůň používá.  

Dalších několik hodin bylo věnováno adspekčnímu a palpač-

nímu vyšetření pohybového aparátu koně. Studenti se učili po-

soudit 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 využitelné při běžné manipulaci, před 

a po ježdění i v rámci rehabilitace koně po nějakém zranění 

nebo nemoci. Kromě klasického strečinku končetin nebo krku 

se probraly i základy mobilizace kloubů a několik cviků pro pro-

tažení a zároveň posílení trupu koně. 

Posledních několik hodin jsme věnovali práce s koněm na 

ruce, základy vodění a gymnastiky pro zlepšení uvolnění, pro-

stupnosti a symetrie koně jako příprava na práci pod sedlem.  

Bohužel pandemie koronaviru náš kroužek přerušila, ale samozřejmě pokračovat budeme i v následujícím školním roce.  

MVDr. Dominika Švehlová 

Kurz tejpování koní 2019 

O víkendu 19. - 20. 10. 2019 se na naší škole konal kurz tejpování koní. Díky vynikající domluvě se Školou tejpování (zajištění 

cen pro studenty) a skvělého vedení MVDr. Kamilou Rettou studentky druhých až čtvrtých ročníků prožily skutečně skvělý 

víkend plný praktické práce přímo na koních.  

Učily se základní principy a postupy používání pružných tejpů pro uvolnění svalového napětí, podporu svalové funkce a šlach, 

zmírnění bolesti, lymfodrenáž, hojení jizev, uvolnění rány a čerstvé jizvy. Díky tomu se budou výborně orientovat v této pro-

blematice i u lidí a mohou tak pomoct sobě i svým blízkým.  

Koně byli neskutečně hodní a dá se říct, že si lepení pásků užívali.  

Veterinární technici se mohou v budoucnu živit i jako manuální terapeuti a fyzioterapeuti a tyto kurzy jim výborně rozšiřují jejich 

pole působnosti. 

MVDr. Dominika Švehlová 
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Biologický kroužek 

 

Plány na školní rok 2019/2020 byly více než smělé. Na začátku roku jsme 

se sešli a domluvili se na nejzajímavějších společných akcích – Pálava, 

Bílé Karpaty, Krkonoše, Pasíčka atd. Především víkendové vícedenní ak-

tivity vyžadují složitější logistiku domlouvání termínů. Bohužel se nakonec 

ze čtyř významnějších projektů urodil ve školním roce jen ten jeden pod-

zimní. V záchranné stanici pro handicapovaná divoká zvířata v Pasíčkách 

jsme na konci listopadu čistili výběhy, krmili místní svěřence a pro zvířata 

připravovali pokrmy i ozdobený vánoční stromek. Další velké plány vzaly 

za své s příchodem koronavirové pandemie. Ale nakonec se nám podařilo 

najít jeden prázdninový červencový termín a zdolali dvoudenní přechod 

Krkonoš z Harachova na Pomezní Boudy, včetně výstupu na Sněžku. Ces-

tou nás vytrvale doprovázel déšť, ale radost z cenných botanických nálezů 

i výhledů na polská plesa nám to nezhatilo. 

Mgr. František Teichmann 
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Lezecký kroužek  

Školní rok 2019/2020 se nesl především ve velkém zájmu studentek SZeŠ, které se zapojili do lezení. Ještě nikdy se na 

čtvrtečním kroužku nepotkalo hned 14 sportovců. Kroužek se zdárně rozběhl v říjnu a stihly se všechny klíčové nácviky lezec-

kých dovedností – uzlování, navazování, jištění i lezení na prvním. Krom stěny v tělocvičně při ZŠ A. Jiráska jsme rádi chodili 

i do sportcentra Forea na boldering. Poslední kroužek proběhl v prvním březnovém týdnu a bylo po parádě. Žádné lezení na 

skalách, květnové závody nebo společná zmrzlina. Do příští sezóny se ale můžeme těšit na rozšířenou bolderovou stěnu 

i nové špičkové cesty na domácí stěně oddílu HK Lanškroun z.s. 

Mgr. František Teichmann 

Kroužek pěstování rostlin 

Scházíme se každé úterý po vyučování a tvoříme krásné věci z přírodních materiálů.  

Ing. Irena Ehlová 
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Základní kurz a pracovní seminář Dornovy metody 

Na naší škole už tradičně probíhají základní kurzy a pracovní semináře Dornovy metody, což je jemná manuální terapie, která 

reguluje chybná postavení kostí v těle. V letošním školním roce se kurz i seminář konal o víkendu 6. – 8. března 2020. Probíhal 

pod hlavičkou České školy Dornovy metody pro zvířata Andrey a Martina Dunových.  
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Po dvou letech se rozdělil na skupinu pracující se psy a skupinu ošetřující koně. Základního kurzu se zúčastnilo 16 studentů, 

kteří se s touto metodou takto setkali úplně poprvé a mohli si vyzkoušet práci s tělem psů i koní. Ti, kteří již mají základní kurz 

za sebou a chtěli své dovednosti zdokonalit další postupy, byli účastníky souběžně probíhající praktického semináře; konkrétně 

se jednalo o 4 lidi.  

Základní kurz začal v pátek odpoledne úvodem do problematiky, seznámením s Dornovou metodou a vyzkoušením si hmatů 

pěkně na sobě. V sobotu dopoledne ještě proběhlo teoretické povídání o anatomii kosterní soustavy zvířat, pak už následovalo 

praktické učení a procvičování jednotlivých hmatů a postupů. Žáci se přitom učili vnímat svýma rukama tělo zvířete a číst jeho 

reakce, aby své ošetření mohli přizpůsobit jeho potřebám.  

Psí pacienty si žáci zajistili sami, jednalo se především o jejich vlastní zvířata nebo o psy zapůjčené některými učiteli. Koňští 

pacienti byli z řad školních koní, kterým toto ošetření prospělo i pro jejich nelehkou práci v hodinách jezdectví či jezdeckém 

kroužku. 

V neděli odpoledne byl kurz a seminář ukončen. Studenti získali certifikát o účasti a zápis do své nové Profesní knížky. 

MVDr. Dominika Švehlová 

Účast na výroční konferenci ČAVS/ČAVLMZ Brno 

O víkendu 2. – 3. 11. 2019 se v Brně na výstavišti konala výroční konference České asociace veterinárních lékařů malých 

zvířat. V rámci cyklu přednášek pro veterinární odborníky probíhaly i přednášky pořádané Českou asociací veterinárních ses-

ter, které byly určené středoškolsky vzdělané veterinární technik y a samozřejmě i studenty středních veterinárních škol.  

Díky spolupráci naší školy s oběma asociacemi se za zvýhodněné účastnické poplatky mohli během tohoto víkendu vzdělávat 

i naši studenti a prohloubit si tak své poznatky ze školních lavic. 

V sobotu dopoledne proběhla série velmi zajímavých přednášek MVDr. Leony Raušerové na téma urgentní péče o zvířecího 

pacienta, kde popisovala základní pravidla této péče, radila, jak řešit krvácejícího pacienta, pacienta dušného nebo neschop-

ného pohybu. Odpolední program se věnoval zdravotní problematice brachiocefalickcých psů. 

V neděli přednášeli rakouští odborníci na drobná zvířata Manfred a Claudia Hochleithnerovi o péči, fixaci, terapii plazů, ptáků 

a drobných savců. Manipulace s těmito pacienty je odlišná od manipulace se psy či kočkami a mnozí veterinární technici ji 

neznají. Odpoledne ještě proběhly dvě přednášky na téma onkologie u zvířat. 

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. 

MVDr. Dominika Švehlová
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KURZY A SPORTOVNĚ POZNÁVACÍ AKCE 

Lyžařský výcvik 

Poslední lednový 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 

hotelu Atlas, kde jsme měli zajištěno stravování. Večer byli všichni studenti proškoleni z BOZP, seznámeni s průběhem kurzu 

i se základy techniky jízdy na lyžích a snowboardu. 

V pondělí jsme rozdělili studenty podle dovedností do čtyř družstev a zahájili výcvik. Večer se uskutečnila přednáška o první 

pomoci a nebezpečí hor. 

Úterní výcvik probíhal v podobném duchu, večerní přednáška se týkala vývoje a historie lyžování. Studenti byli také seznámeni 

s lyžařskou a snowboardovou výstrojí a výzbrojí. Nezapomněli jsme ani na novinky z oblasti ochranných prostředků využíva-

ných při zimních sportech. 

Středa byla ve znamení povinné půldenní bezpečnostní pauzy. Na řadě studentů se již začala projevovat únava z lyžování. 

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

lyžích a snowboardu. Pátek byl odjezdovým dnem. Po úklidu chaty jsme v dopoledních hodinách odjeli do Lanškrouna. 

Kurz hodnotíme jako velmi zdařilý, sněhové podmínky byly výborné. Ubytování  i strava na velmi slušné úrovni. Lyžařské 

dovednosti většiny studentů se během kurzu výrazně zlepšily. 

Mgr. Lenka Chrobáková 

Sportovně – cyklistický kurz 2020 

Kvůli pandemii koronaviru se akce nekonala.  

 

Sportovně-poznávací pobyt 

Již řadu let pořádá naše škola sportovně poznávací rekreační pobyt pro budoucí žáky naší 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 7. do 

12. července 2019 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 záchrannou stanici zvířat v Pasíčkách a 

zámek a hřebčín ve Slatiňanech. Nechybí čas ani na sport a odpočinek – návštěva horostěny, minigolfu a v případě pěkného 

počasí i koupání. 

Myslím, že většina 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 2019 

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 Žá-

kovské knížky. Další zastávkou Mikulášovy cesty byla i naše škola, kde si posvítil i na starší hříšníky. Studentky poté zaskočily 

potěšit také čtyřnohé kamarády.   

Mgr. Pavel Studený 

 
 

 

Maškarní karneval pro žáky Speciální školy Lanškroun 

Už  po několik let pomáháme handicapovaným dětem ze Speciální školy v Lanškrouně. Vždy v únoru v naší tělocvičně spolu-

pořádáme 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. Letošní karneval se uskutečnil 28. února 

2020 a byl ve znamení Šmoulů. 

Mgr. Lenka Chrobáková 
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Znovu v adventní Vídni! 

V adventním čase, jak se na naší škole stalo tradicí, pravidelně navštěvujeme hlavní město Rakouska Vídeň. O tuto exkurzi 

bývá mezi studenty velký zájem zejména díky Španělské jezdecké škole. Proto s námi jelo rekordních 82 studentů, které 

doprovázelo šest učitelů. 

I letos jsme tedy v brzkých ranních hodinách 18. 12. 2019 s prvními ročníky odjeli z Lanškrouna ve vánoční atmosféře. V mra-

zivém počasí jsme zhlédli Španělskou jezdeckou školu v Hofburgu – denní trénink lipicánů při hudbě. Po navštívení centra 

a jeho hlavních památek jsme strávili odpoledne v přírodovědném muzeu. Samotnou exkurzi jsme ukončili před vídeňskou 

radnicí, kde se konaly adventní trhy. V podvečerních hodinách jsme za adventního osvětlení posíleni občerstvením na trzích 

a plni zážitků Vídeň opustili. 

Myslím si, že díky silným zážitkům a nadšení studentů se v příštím školním roce opět do adventní Vídně vypravíme. 

Za všechny třídní učitele prvních ročníků Ing. Jitka Motlová 
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Last Wish 

Studenti 1. – 3. ročníků se dne 9. 3. 2020 zúčastnili anglicko- české divadelní hry Last Wish v lanškrounském L´Artu. I přes 

pesimistický název hry Divadelní centrum Zlín s režisérem a autorem textů Tomášem Hudcovičem ztvárnilo hru plnou humoru. 

Hra byla inspirována příběhem Jana Wericha Král měl tři syny. Poslední přání Pana Kinga totiž připravilo jeho potomkům 

skutečný oříšek, se kterým se každý z nich popasoval podle svých schopností. Příběh byl sehrán v atraktivních prostředích 

jako třeba automobilový závodní okruh či česká hospoda. V příběhu zazněly myšlenky, jak může být sláva nudná a bohatství 

otupující, a že jediné, co má skutečnou hodnotu, jsou dobré rodinné vztahy. 

Věřím, že představení plné atraktivních dialektů, variabilní scény, různorodé hudby a pestrých hereckých kreací se studentům 

líbilo. Studenti byli na slovní zásobu a slovní fráze v představení v hodinách anglického jazyka předem připraveni a to formou 

gramatických, lexikálních a poslechových cvičení. Také si myslím, že jazykově zdatní studenti byli ještě více ve svém nadšení 

pro angličtinu podníceni a že méně jazykově zdatní studenti překonali pro cizí jazyk zábrany díky skvělým hereckým výkonům, 

které zaujaly jejich pozornost až do konce. 

Mgr. Martina Tomková 

 

Přenáška o Kanadě v anglickém jazyce 

Obohacením pro naše studenty byla přednáška o Kanadě dne 20. 2. 2020 v kulturní místnosti školy. Přednášejícím byl pan 

Kocúrek, který díky svým cestovatelským zážitkům zaujal v rámci jedné vyučovací hodiny naše studenty svými cestovatelskými 

zážitky. Přednáška byla zaměřena na současnou Kanadu a její typické rysy, a navíc byla vedena v anglickém jazyce. 

Myslím si, že všem se poznatky a zážitky o Kanadě moc líbily. Pan Kocúrek totiž dokázal poutavě vyprávět o Kanadě, ale 

navíc se snažil podřídit svoji jazykovou úroveň různým ročníkům studia. Dále také používal PowerPointovou prezentaci k lep-

šímu pochopení mluvené angličtiny. Na své si tak přišli všichni - milovníci angličtiny, cestování i zeměpisu ale i ti, co byli jenom 

zvednuti z lavic všedních studentských dní. 

Mgr. Martina Tomková 
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ODBORNÉ EXKURZE, PRAXE 

 

Odborná praxe na zavádění chmele v Ročově u Žatce 

Kvůli pandemii koronaviru se nekonala.  

 

 

CHMEL 
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XII. INSPEKČNÍ ČINNOST PROVEDENÁ ČŠI 
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Inspekční činnost provedená ČŠI 

Ve školním roce 2019/2020 neproběhla ze strany ČŠI na SZeŠ Lanškroun žádná inspekční činnost. 

Ing. David Hruška, ředitel školy 
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XIII. FINANCOVÁNÍ ŠKOLY ZA ROK 2019 
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Financování školy za rok 2019 

 

 
 

  

v tis. Kč

Ukazatel Číslo účtu 2019 2018

Index 

2019/2018

Dlouhodobý nehmotný majetek celkem 373 577 360 435 1,04

z toho:

software 013 48 840 48 840 1,00

drobný dlouhodobý nehmotný majetek 018 324 737 311 595 1,04

Dlouhodobý hmotný majetek celkem 142 465 924 142 019 477 1,00

z toho:

pozemky 031 11 223 054 11 223 054 1,00

stavby 021 111 621 455 111 506 455 1,00

samostatné hmotné movité věci a soubory 022 29 901 492 27 898 942 1,07

drobný dlouhodobý hmotný majetek 028 19 621 416 19 289 969 1,02

Dlouhodobé pohledávky celkem 0 0 0,00

Krátkodobé pohledávky celkem 4 008 645 2 791 254 1,44

z toho:

odběratelé 311 1 646 206 1 006 079 1,64

z toho: vymáhané pohledávky po splatnosti 311 85 000 85 000 1,00

jiné pohledávky z hlavní činnosti 315 0 0 0,00

z toho: vymáhané pohledávky po splatnosti 315 0 0 0,00

pohledávky za zaměstnanci 335 2 0 0,00

ostatní krátkodobé pohledávky 377 544 210 487 615 1,12

Dlouhodobé závazky celkem 2 389 052 2 741 105 0,87

Krátkodobé závazky celkem 10 905 800 8 207 140 1,33

z toho:

dodavatelé 321 4 255 856 3 163 369 1,35

ostatní krátkodobé závazky 378 68 269 114 789 0,59

Stav k 31. 12.
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v tis. Kč

Ukazatel Číslo účtu 31.12.2019 Finančně kryto 31.12.2018 Finančně kryto

Fondy celkem

fond odměn 411 99 507 99 507 99 507 99 507

FKSP 412 667 216 667 216 541 540 541 540

rezervní fond tvořený ze zlepšeného VH 413 82 353 82 353 262 356 262 356

rezervní fond z ost.zdrojů 414 1 047 701 1 047 701 997 124 997 124

fond investic 416 1 711 274 1 711 274 1 221 129 1 221 129

v tis. Kč

Ukazatel 2019 2018

Index 

2019/2018

Neinvestiční dotace a příspěvky celkem 39 281 799 34 962 737 1,12

Neinvestiční dotace poskytnuté na 1 

kalendářní rok 36 298 474 33 618 275 1,08

v tom:

Od zřizovatele celkem 4 846 632 4 884 199 0,99

z toho:

provozní příspěvek 4 846 632 4 884 199 0,99

příspěvek na opravy a udržování 0 0 0,00

ostatní NIV příspěvky od zřizovatele 0 0 0,00

MŠMT celkem 31 451 842 28 734 076 1,09

z toho:

dotace na přímé náklady 31 451 842 28 497 019 1,10

ostatní NIV dotace z MŠMT celkem 237 057 0,00

Ostatní NIV dotace celkem 0,00

Neinvestiční dotace poskytnuté na více 

let celkem 2 983 325 1 344 463 2,22

v tom:

MŠMT  - projekty EU celkem (šablony) 573 283 237 057 2,42

Ostatní NIV dotace celkem (Erasmus) 2 410 042 1 107 406 2,18

Investiční transfery a dotace celkem 1 663 240 1 396 098 1,19

v tom:

Od zřizovatele (VW) 400 000 0 0,00

INV dotace od ostatních poskytovatelů (COP) 1 263 240 1 396 098 0,90

Komentář k vráceným finančním prostředkům:

Stav k 31. 12.

----- 
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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, 1999/2000) 

Rok/ registrační číslo: LE-99/ II-11 

2. Information about Europe: multilaterální výměna Mládež pro Evropu (Itálie, Francie, Portugalsko, 2001/2002)  

Rok/ registrační číslo: CZ-11-21-2001-R2 

3. Cítíme se Evropany: mezinárodní seminář Mládež pro Evropu (partneři z Německa, Irska, Holandska, Itálie, Anglie, 

2003) 

Rok/ registrační číslo: CZ-511-12-2003-R1 

4. Hudba a tradice v Evropě: jazykový projekt Comenius (partner Madeira, 2004/2005, 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, 2006/2007) 

Rok/ registrační číslo: C1-LP-06/47 

7. Co ukrývají a tají naše lesy – jazykový projekt Comenius (partner Norsko, 2007 - 2009, mezinárodní jazyková cena 

Label) 

Rok/ registrační číslo: COM-BP-2007-046 

8. Exkurze v Paříži - exkurze studentů do Paříže financovaná z grantu MŠMT ČR v rámci ocenění projektu Hudba 

a tradice v Evropě (financováno z Label, 2008) 

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)  

Rok/registrační číslo: 3/006/08/2 

11. Pobyt na Islandu - spolufinancování pobytu studentů na Islandu z grantu MŠMT ČR v rámci ocenění projektu Co 

ukrývají a tají naše lesy – jazykový projekt Comenius (financováno z Label, 2009)  

12. Mezinárodní patchwork – projekt vzdělávání dospělých Grundtvig (partneři – Španělsko, Itálie, Polsko, Skotsko, 

Turecko, 2009 – 2010)  

Rok/registrační číslo: 09-Pp-GRU-031 
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13. Týden se Sibylou – Mládež v akci (dívčí klub AE Sibyla a jeho týdenní projekt ve spolupráci se španělskou organi-

zací - 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 Polynésie, 

Chorvatsko, 2012 - 2014, mezinárodní jazyková cena Label 2014, Pečeť kvality 2015) 

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 projektu  

Zemědělské podmínky v různých klimatických zónách – Leonardo da Vinci (financováno z Label, 2014) 

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 ČR, Německa, Itálie, Polska, Rakouska 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 zúčastněných zemí 

– Sicílie, Norsko, CR) 2017 – 2019 

23. Registrační číslo: 2017-1-CZ01-KA219-035434_1 

PHIL – partnerský projekt v rámci Erasmus+  zaměřený na rozvoj jazyků a péči o zdraví (spolupracující školy ČR, 

Španělsko, Slovensko, Itálie a Litva, 2018 – 2021) 

24. Voda je učitel, léčitel i zrcadlo: partnerský projekt v rámci Erasmus+  zaměřený na vodní zdroje, jejich ochranu 

v rámci životního prostředí (spolupracující školy Sicílie, Madeira a ČR, 2019 – 2021 
25. Načerpání nových odborných zkušeností v Itálii – projekt mobility v rámci Erasmus+ (hostitelské instituce v Itálii 

- veterinární klinika, rodinná farma a hotel, (2019 – 2020) 

 

Mgr. Radmila Janoušková 

Projekty oceněné cenou LABEL 

 Hudba a tradice v Evropě 2004/2005 

 Co ukrývají a tají naše lesy 2007 – 2009 

 Zemědělské podmínky v různých klimatických zónách 2012 - 2014 

Projekty oceněné cenou PEČEŤ KVALITY 

1. Zemědělské podmínky v různých klimatických zónách 2012 - 2014 
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Projekt 1: Promote healthy habits and improve languages  PHIL (2018 – 2021) 

 

“PODPOROVAT ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL A ZLEPŠIT ZNALOST CIZÍCH JAZYKŮ.” 

 
Partneři 

Česká republika: SZeŠ Lanškroun 

Španělsko: EOI Ferrol, státní jazyková škola 

Španělsko: CIFP ANXEL CASAL, A Coruna, centrum integrovaného profesního vzdělávání 

Slovensko: Státní jazyková škola Palisády 38, Bratislava 

Itálie: Università delle LiberEtà del F.v.g., Udine, mezinárodní centrum pro celoživotní vzdělávání 

Litva: IMŠC, Kelme, informační a vzdělávací centrum pro dospělé 

Shrnutí projektu 

Tento projekt se pokusí zkombinovat a využít různé nástroje k tomu, aby zvýšil povědomí o důležitosti prevence a zdravých 

životních návyků, přispěl ke zlepšení jazykových dovedností účastníků projektu a umožnil jim komunikaci v reálném kontextu 

a také prohloubil jejich ICT dovednosti. 

Popis a cíle projektu 

 zvýšit povědomí o důležitosti prevence a zdravých životních návyků 

 informovat o mýtech v oblasti výživy a zdraví 

 rozvíjet kritické myšlení v oblasti zdraví 

 podpořit tvorbu strategií zlepšování životního stylu 

 zlepšit jazykové dovednosti 

 vytvářet autentické situace pro výměnu informací v cizích jazycích 

 vytvořit inovativní didaktické materiály 

 zlepšit ICT dovednosti 
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Překážkám navzdory pokračujeme v projektových aktivitách!  

Nejvýznamnější projektovou událostí školního roku 2019/2020 měla být týdenní návštěva španělských, italských, slovenských 

a litevských partnerů na naší škole. V důsledku koronavirové epidemie musela být k našemu velkému zklamání návštěva 

odložena. I tak byl ale rok na projektové aktivity bohatý.  

V říjnu jsme se zúčastnily pravidelné schůzky koordinátorů, která se tentokrát konala v galicijském přístavním městě A Coruña. 

Naši španělští hostitelé se postarali i o kulturní program, takže jsme měli například příležitost navštívit Herkulovu věž, nejstarší 

dosud činný maják vybudovaný v římském období. Nicméně schůzka byla především pracovní. S sebou jsme vzaly také MVDr. 

Ivu Podhornou a Renatu Fabiánkovou, odbornice na mléčné výrobky, aby měly možnost seznámit se s cíli projektu a zapojit 

se. Věříme, že zkušenosti a znalosti naší školy v této oblasti jsou přesně tím, čím můžeme své projektové partnery a další 

cílové skupiny obohatit a přispět tak ke splnění úkolů vytyčených v projektu.  

Během září a října jsme spolu s třídou 3. C také intenzivně pracovali na přípravě virtuálního workshopu o zdravém vaření, 

kterým jsme oslavili Světový den výživy (World Food Day). Studenti pracovali v dvoučlenných týmech. Některé týmy měly za 

úkol shromáždit informace o stravovacích návycích v jednotlivých partnerských zemích a zhodnotit je. Jiné si vybraly typické 

národní recepty daných zemí a přemýšlely o tom, jak je upravit, aby byly zdravější. Recepty si zkusily i uvařit! To bylo zejména 

pro mužskou část třídy nezapomenutelným zážitkem… Nakonec studenti prezentovali své poznatky a zkušenosti prostřednic-

tvím videokonference posluchačům z partnerských zemí v anglickém jazyce.  

Studenti 3. A zase použili techniku brainstormingu k vytvoření sloganů o zdravém životním stylu v anglickém jazyce. Některé 

z těchto sloganů plánujeme použít na záložkách do knih, které budou sloužit k propagaci projektu. Na jejich tvorbě ochotně 

pracují učitelé Informační technologie.  

Na začátku roku 2020 jsme se zájmem zhlédli webinář o používání aplikace Canva k tvorbě letáků a plakátů. Webinář připravili 

naši španělští partneři. Na jeho základě se s aplikací naučili pracovat studenti prvních ročníků a vytvořili návrhy informačních 

a instruktážních plakátů na následující témata: Zlomeniny, výrony a vykloubení; Hypoglykemie. Nejzdařilejší plakáty budou 

vytisknuty a umístěny na vhodná místa. 

Další plánované aktivity již byly bohužel narušeny výše zmíněnou pandemií. Zůstali jsme však díky moderním technologiím 

v úzkém kontaktu. Komunikovali jsme a diskutovali o různých námětech prostřednictvím eTwinningu, Instagramu, Facebooku 

a Skypu (jak studenti, tak učitelé)! Popravdě se ale už moc těšíme, až se snad budeme moci opět setkat příští rok tváří v tvář!   

Ing. Petra Zíková 

Článek obsahuje pouze názor partnera projektu – SZeŠ Lanškroun.  

NA a Komise nenesou odpovědnost za jakékoli případné použití informací v něm obsažených.  



Střední škola zemědělská a veterinární Lanškroun 

100 

 

Projekt 2: Miracles of my region (The MORE 2018 - 2020) 

 

 

 

 

 

 

 

 

“ZÁZRAKY MÉHO KRAJE” 

Partneři 

Česká republika: SZeŠ Lanškroun 
Švédsko: Nova Academy, Simrishamn 
Slovensko: Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 
Francie: College Maison Blanche, Clamart 
 

Shrnutí projektu 

Projekt je zaměřen na pozorování a seznámení se s přírodními, kulturními a historickými zajímavostmi v daných regionech a 

je založen na spolupráci mezinárodních týmů čtyř evropských zemí (Francie, Švédsko, Slovensko a Česká republika). 

Popis a cíle projektu 

Každá země uspořádá pětidenní setkání týkající se následujících témat: 

téma: Kulturní a historické 

1.1 – kultura a společnost (muzea, galerie, pamětní místa, folklorní slavnosti) 

1.2 – umění a historie (hrady, skanzeny, lidová architektura) 

1.3  – národ v evropském kontextu (evropská města, sport, zříceniny, hostely) 

1.4  – národní gastronomie včera a dnes (dny regionální kuchyně, vinařství, veletrhy, svátky, výstavy) 

téma: Příroda 

2.1 – zajímavá fakta o živé přírodě – fauna a flóra (arboreta, botanické zahrady, ZOO, přírodní rezervace…) 

2.2 – přírodní krajina (jeskyně, plesa, hory, jezera, kaňony…) 

Během každého setkání přijme hostitelská země delegaci 5 studentů a 2-3 zaměstnanců z každé partnerské země. Hlavními 

tématy setkání budou: 

1. gastronomická událost ve vztahu k výše uvedenému tématu organizovaná hostitelskou zemí 

2. úkoly (písně, reklamy, role, video atd.) pro studenty v mezinárodních týmech 

Jako doplněk těchto úkolu přispěje každá partnerská země do svého  tzv. zázračného národního balíčku buď skutečným, nebo 

virtuálním předmětem. Vytvořené mezinárodní týmy pak z balíčku vyberou některé z nich a vytvoří balíček mezinárodní. 

Vytvoření mezinárodních týmů pak umožní lepší komunikaci mezi studenty jednotlivých zemí. O projektu MORE budou infor-

movány i místní, regionální a  národní organizace či společnosti. Klíčovou úlohu budou také hrát výměny pracovníků a jejich 

vyhodnocení aktivit. 
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Vytvořená internetová platforma zvýší dynamiku celého projektu a umožní lepší komunikaci mezi účast-

níky projektu. Ti budou ke komunikaci a šíření výsledků využívat  i Facebookové profily a You Tube, kam 

mohou umístit relevantní videozáznamy týkající se projektových činností. 

Miracles of our region ve švédském Simrishamnu 

 

V zářijových dnech 23. - 28. 9. 2019 se naše škola účastnila 

v programu studentské výměny Erasmus+ Miracles of our re-

gion ve švédském městečku Simrishamn. Devět studentek ze 

čtvrtých ročníků spolu s pedagogickým dozorem M. Tomko-

vou a D. Pravdovou tak měli možnost spolupracovat s part-

nerskými zeměmi Francií, Slovenskem a samozřejmě Švéd-

skem na cíli projektu a to poznávání architektury a lidových 

tradic zúčastněných zemí. Studenti ukázali v Power pointové 

prezentaci nejzajímavější architektonická místa ze svých 

zemí a alespoň jednu lidovou tradici. Po prohlídce tvrze a mu-

zea v Glimmingehus si všichni studenti poté zhotovili svůj 

vlastní erb a také masku, která byla inspirována švédskými 

folklórními tradicemi.  

Aby studenti ještě více poznali historii a architekturu partner-

ské země Švédska, prohlédli si starobylé město Ystad a mu-

zeum Österlen v Simrishamnu. Byli jsme uchváceni i přírod-

ními krásami jižního Švédska a to písečnými dunami  v Sand-

hammaren a nejzachovalejší kamennou lodí Ales Stenar, jejíž 

stáří dosahuje 5 500 let. V neposlední řadě jsme mohli celou 

dobu obdivovat partnerskou školu a velkou pohostinnost 

švédských partnerů. 

Mgr. Martina Tomková 

Článek obsahuje pouze názor partnera projektu – SZeŠ Lanškroun.  

NA a Komise nenesou odpovědnost za jakékoli případné použití informací 

v něm obsažených. 
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Francie letem světem aneb Učitýlci v Clamartu 

Ve dnech 2. – 7. 12. 2019 jsme se s kolegyní Radmilou Janouškovou vypravily do francouzského městečka Clamart, které leží 

asi 15km od Paříže.  

Měly jsme zde přípravnou schůzku v rámci projektu Erasmus+ zvaného MORE (Miracles of the Region), takže jsme se znovu 

potkaly s našimi kolegy – učiteli ze tří partnerských zemí (Francie, Švédska a Slovenské republiky). Francouzští přátelé se 

o nás starali vzorně a nachystali pro nás nádherný 

a bohatý program, takže jsme nejenom pracovali, 

ale také hodně viděli. 

Dozvěděli jsme se o systému francouzského škol-

ství, prohlédli si školu a musím říct, že jsem 

opravdu ráda, že učím na naší milé „zemědělce“. 

Už jenom to, že učitelé tam nemají kabinety 

a všichni se tísní v maličké sborovně si nedokážu 

vůbec představit. Tříminutové přestávky mě děsí 

a školní jídelna a kvalita stravy též. 

My jsme ale ochutnávali francouzskou kuchyni 

v restauracích, také asijskou a italskou a tady mu-

sím jenom chválit. Jedí výborně, pomalu a jsou to 

labužníci. 

Jeden den jsme si prošli městečko Clamart, viděli 

jsme radnici, knihovnu a navštívili jsme i sou-

kromý domov pro seniory, velice drahý a hezký, 

ale pro nás to bylo obrovsky pesimistické. 

Také nás vzali na prohlídku jiných škol – třeba 

školy designu, kde se nám moc líbilo, a byli jsme 

překvapeni, kolik francouzská vláda investuje pe-

něz do odborného vzdělávání dětí. V tom se asi 

s nimi srovnávat nemůžeme! Ochutnali jsme 

i oběd z rukou kuchařů – učňů, který byl servíro-

vaný číšníky – žáky. Zajímavá a velmi dobrá zku-

šenost! 

Nadchnul nás výlet do Paříže, kde jsme absolvo-

vali prohlídku městem ve stařičkých mini autíč-

kách Citroen, těch, kterými jezdil Luis de Funes 

v komediích o četnících. Viděli jsme Eifellovu věž, 

Champs Elyssee a jiná lákadla Paříže. Poté jsme 

strávili několik hodin v muzeu Orsay, které bylo 

vybudováno z bývalé budovy vlakového nádraží. 

Skvělý nápad a nezapomenutelný zážitek. Pěší 

prohlídku Paříže nám trochu zkazil dopravní chaos způsobený celostátní stávkou, takže jsme ji museli trochu zkrátit. 

Také výlet do věhlasného zámku Versailles byl stávkou ohrožen, ale nakonec se Francouzi umoudřili a mohli jsme se tak 

ocitnout v době vlády Ludvíka XIV. a nasát ten přepych a luxus. 

Splnili jsme si i své povinnosti a nachystali jsme poslední návštěvu žáků, tentokrát po Velikonocích u nás a závěrečné setkání 

učitelů v Bratislavě v polovině května. 



Výroční zpráva za školní rok 2019/2020 

103 

Nezbývá mi než jen poděkovat našim francouzským kamarádům za ochotu a pohostinnost, vše klaplo na jedničku a už se 

těšíme, jak všechny přivítáme u nás! 

Mgr. Martina Dolečková, SZeŠ Lanškroun 

Článek obsahuje pouze názor partnera projektu – SZeŠ Lanškroun.  

NA a Komise nenesou odpovědnost za jakékoli případné použití informací v něm obsažených. 

Zpráva k probíhajícímu projektu 

Projekt Miracles of the region měl být v letošním roce ukončen. Vzhledem ke koronavirové krizi a omezené možnosti cestování 

nebylo uskutečněno setkání učitelů a studentů v naší škole na jaře tohoto školního roku. Přišli jsme i o závěrečnou schůzku 

zástupců škol ve slovenské Ivance při Dunaji, kde měl být projekt vyhodnocen a uzavřen. Slovenská škola – koordinátor 

projektu, požádala o jeho roční prodloužení, které bylo schváleno. Bohužel partner ze švédské školy v Simrishamnu musel 

účast v projektu ukončit z důvodů omezení cestování pro vzdělávací instituce ve Švédsku.  

Mgr. Radmila Janoušková, koordinátorka projektu 
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Projekt 3: Water is a Teacher, a Healer, a Mirror   (2019 – 2021) 

 

 

 

 

 

“VODA JE UČITEL, LÉČITEL I ZRCADLO.” 

 
Partneři 

project is a project focused on finding, observing and getting to know about natural, cultural and historical interests in school 

region and is based on inter cultural team work involving 4 European countries: Slovakia, Sweden, the Czech Republic and 

France. 

Česká republika: SZeŠ Lanškroun 

Madeira (Portugal): Instituto para a Qualificação Profissional, IP RAM Estrada Comandante Camacho de Freitas, Funchal 

Sicily (Italy): Instituto Superiore “Enzo Ferrari” Vico Picardi, Barcellona P.G. (ME)  

Shrnutí projektu 

Prioritou tohoto projektu je podpora jednotlivců při získávání a rozvíjení základních dovedností, klíčových kompetencí uvnitř 

i vně školy, které podporují pocit mezinárodního občanství a globální odpovědnosti, a zároveň podporují autentičtější a pouta-

vější přístup k výuce jazyků. Hlavní téma tohoto projektu se zabývá kritickou otázkou: Jak je voda důležitá a jak bude v bu-

doucnu formovat životy lidí? Tato cesta začíná povzbuzováním studentů k tomu, aby prozkoumali výše uvedenou otázku 

prostřednictvím různých obsahových oblastí a průřezových konceptů k vytvoření hlubšího porozumění starému rčení: Voda je 

život. 

Popis a cíle projektu 

Role, kterou voda hrála v rozvoji lidstva, je složitá a její využívání je v moderním světě stále předmětem sporu; je základní 

součástí života a přístup k tomuto zdroji by měl být základním lidským právem. V rámci současných témat o životním prostředí, 

jako je změna klimatu a odpovědnost lidí za konzervativní využívání vody, mají studenti také příležitost prozkoumat důležitá 

témata vody v umění, literatuře, humanitních vědách a vytvořit holistickou vizi hodnoty vody pro lidskou rasu. Práce na projektu 

se bude zaměřovat na úlohu vody a rozvíjet dovednosti studentů v různých oblastech a předmětech, např. životní prostředí; 

ICT; fyzická + kulturní geografie; zemědělství; biologie; chemie; jazyk, literatura; filozofie; historie, umění. Studenti z různých 

partnerských institucí budou sdílet své zkušenosti s globálními problémy souvisejícími s nedostatkem vody nebo ohrožením 

integrity vody a postojem států k této tematice. Tento projekt bude napomáhat k rozvoji úcty a porozumění ostatním lidem 

a jejich prostředí, vytváření postoje sdílené odpovědnosti a povinnosti chránit EU a její přírodní bohatství a zdroje. Projekt jako 

celek by měl pomoci nasměrovat pozornost studentů k této alarmující situaci a vést je k převzetí zodpovědnosti za svou 

budoucnost. Cílem tohoto projektu je zaujmout studenty tak, aby se podíleli na řešení aktuálních problémů souvisejících 

s ochranou vod a poukázali na environmentální odpovědnost vzdělávacích institucí. 

Práce na projektu bude probíhat ve třech etapách během studentských výměn prostřednictvím workshopů, návštěv, terénní 

a týmové práce nebo v rámci školních předmětů a internetové komunikace. 
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Fáze 1: zkoumání světových vodních systémů (vodní cyklus, zdroje, ekosystémy, využití, životní prostředí, modifikace, legis-

lativa); tvorba multimediálních prezentací. 

Fáze 2: vytváření komplexního a technického konceptu z fáze 1 – Co pro vás znamená voda? (eseje, plakáty, fotografie, 

legendy, písně, definice, citáty, zkoumání vody z historického a kulturního hlediska a jejího zastoupení v umělecké tvorbě, 

která zobrazuje význam vody v každodenním životě). 

Závěrečná fáze 3: kombinace vědeckých dat s uměleckými výstupy a vytvoření souhrnného bookletu. 

Studenti by měli dospět k závěru, že cíl tohoto projektu spočívá v uvědomění si důležitého faktu: 

„Žádná voda – žádný život“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vytvořená internetová platforma zvýší dynamiku celého projektu a umožní lepší komunikaci mezi účastníky projektu. Ti budou 

ke komunikaci a šíření výsledků využívat  i Facebookové profily a YouTube, kam mohou umístit relevantní videozáznamy 

týkající se projektových činností. 

 

Voda je učitel, léčitel i zrcadlo 

V druhém listopadovém týdnu proběhla úvodní projektová schůzka zástupců partnerských škol z ČR, Madeiry a Sicílie ( SZeŠ 

Lanškroun ČR, Escola Profissional Dr Francisco Fernandes  PT a Istituto Superiore Enzo Ferrari, Vico Picardi  IT). Její 

náplní bylo naplánovat dvouleté aktivity projektu, jehož hlavním tématem je voda a její nezbytnost či využití. Učitelé partner-

ských škol diskutovali o designu loga a podobě finálních produktů, náplni a aktivitách výměnných pobytů, stanovili termíny 

nejbližších mezinárodních výměn na jaře 2020. Bohužel z důvodu koronavirové pandemie došlo k jejich zrušení a odložení na 

příští období, pokud to situace umožní.  

Mgr. Radmila Janoušková, koordinátorka projektu 

 
Článek obsahuje pouze názor partnera projektu – SZeŠ Lanškroun.  

NA a Komise nenesou odpovědnost za jakékoli případné použití informací v něm obsažených. 
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Projekt 4: Learning new professional experiences in Italy   (2019 – 2020) 

 

„Načerpání nových odborných zkušeností v Itálii“ 

 

Partneři – Partners 

Česká republika: SZeŠ Lanškroun 

Italy: Cascina Madonina farm in Milano 

Italy: Clinica Veterinaria Croceazzura in Milano 

Shrnutí projektu 

Realizace tohoto projektu má za cíl zpřístupnit žákům oborů Veterinářství a Agropodnikání odbornou zahraniční stáž, která jim 

umožní získat nové praktické odborné zkušenosti a sledovat aktuální trendy v jejich oborech studia. Naše škola je významnou 

vzdělávací institucí v regionu a naším cílem je, aby se stala uznávanou i na mezinárodní úrovni. 

Důležitým cílem je pro nás navázání a dlouhodobé udržování mezinárodních kontaktů, což pomůže získat naší škole ještě 

větší prestiž. Jedním z nejdůležitějších cílů je pro nás však zkvalitnění výuky prostřednictvím implementace znalostí žáků 

a doprovodných pedagogů ze stáže. Naši žáci se dostanou do reálného prostředí, kde získají spoustu cenných odborných 

zkušeností. 

Programu mobility se zúčastní 2 skupiny žáků ve dvou termínech: 

 skupina č. 1 – 15 žáků oboru Agropodnikání a 1 pedagogický doprovod pojedou na farmu Cascina Madonina do 

italského Milána v listopadu 2019 

 skupina č. 2 – 15 žáků oboru Veterinářství a 1 pedagogický doprovod pojedou do firmy Clinica Veterinaria Croceaz-

zurra 

Miláno jsme zvolili zejména proto, že jde o oblast, kde je ekologické zemědělství ve velkém rozmachu, soustředí se zde velké 

množství firem z oblasti agropodnikání a je zde snadnější najít kvalitní zahraniční partnery. 

Žáci během praxe poznají fungování zaběhnutých firem a získají nové informace o praktických činnostech a úkonech, které 

ze školy znají teoreticky. Žáci si během této zkušenosti mohou sami ujasnit, co v životě chtějí dělat a mohou si vytyčit své 

budoucí záměry a cíle.Velmi přínosný bude i dopad na naší školu, která získá mezinárodní partnery k dlouhodobé spolupráci 

na projektech mobility. Zvýší se především prestiž školy, která nám umožní získat větší počet budoucích žáků. Zajistíme lepší 

uznávání kompetencí našich žáků zavedením trendů a nových poznatků do výuky ve škole. 

Projekt bude prezentován široké veřejnosti na webových stránkách školy, na třídních schůzkách a dnech otevřených dveří, na 

projektových dnech, na veletrzích vzdělávání v regionu a v neposlední řadě také samotnými žáky ve firmách, ve kterých vyko-

návají odbornou praxi. 

Škola prostřednictvím projektu získá nové zkušenosti s organizací projektů mobility a se spoluprací se zahraničními firmami 

pro vedení školy. Díky tomu bude moci škola do budoucna lépe organizovat projekty mobility a navazovat další spolupráci 

s podniky a školami v zahraničí. Škola bude mít možnost čerpat zkušenosti a zvýšit jazykovou úroveň žáků a pedagogů 

a hlavně jejich odborné znalosti. 
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Načerpání nových odborných zkušeností v Itálii 

Třicet studentů naší školy se zúčastnilo čtrnáctidenní praktické stáže na italské farmě Agriturismo Cascina Santa Brera a ve 

veterinárním centru Veterinari Associati del dott. poblíž Milána. Tato aktivita se uskutečnila v rámci programu Erasmus+ – 

mobility žáků v odborném vzdělávání. 

Studenti odjížděli plni očekávání, ne vše však probíhalo podle jejich ale i našich představ. Naše škola poskytuje bohaté zázemí 

a výuku odborných předmětů na vysoké úrovni. V hodinách praxe i mimo ni mají studenti možnost pracovat se zvířaty za 

pomoci moderních metod a vybavení, dostanou se i k výkonům, ke kterým by se jinde bez takového zázemí, jaké máme na 

školní farmě a v přilehlých zařízeních, nedostali. Možná i proto byli někteří zklamaní nedostatečným a zastaralým vybavením 

na italské farmě a malým množstvím příležitostí se něco nového naučit. Ale jak jsme se nakonec shodli, i tato zkušenost, i když 

ne vždy optimální, je posunula o kousek dále. Vybrala jsem jeden příspěvek z deníku studentky, která se zúčastnila praxe na 

farmě Agriturismo Cascina Santa Brera včetně jejího poděkování, které určitě zahřeje u srdce. 

Mgr. Radmila Janoušková 

Článek obsahuje pouze názor partnera projektu – SZeŠ Lanškroun.  

NA a Komise nenesou odpovědnost za jakékoli případné použití informací v něm obsažených. 

 

Z deníku naší studentky 

Do Itálie jsem odjížděla plna očekávání nových zážitků a zkušeností. Ale ne všechno probíhalo tak, jak jsem si představovala. 
Ale i přes některé negativní zážitky jsem ráda, že jsem se cesty účastnila. Jsem si vědoma toho, že i to k životu patří a mohu 
tak porovnávat podmínky praktické výuky u nás a v Itálii. 

Dva listopadové týdny jsem v Itálii prožila se svými spolužačkami. Po příjezdu do města Cascina Santa Brera jsme byly uby-
továny a seznámeny s podmínkami a náplní projektu. Byly jsme rozděleny do skupin, každá dostala konkrétní úkoly. Prostíraly 
jsme stoly, myly nádobí, krájely zeleninu, obsluhovaly jsme myčku a čističku na sklo, pekly koláče. Bohužel jsme se nedostaly 
k výrobě sýra a uzenin, na kterou jsme se všechny těšily. Překvapilo nás, že Italové nepoužívali žádné ochranné pomůcky, 
které nebyly samozřejmě nabídnuty ani nám. Také nás zaskočily staré rezavé přístroje a nepořádek všude kolem. 

Vyskytlo se tu několik věcí, nesplňujících naše představy ani sliby, které společnost Evolvo uvedla (nedostaly jsme slíbené 
týdenní jízdenky, ne vždy byl dostatek teplé vody a teplo, jídlo se někdy dojídalo i tři dny a nebylo vždy čerstvé). 

Velmi rády však budeme vzpomínat na návštěvu Milána. Podívaly jsme se do obchodního centra, katedrály Narození Panny 
Marie, ale i do krytého akvária doplněného obrazy s tématem „Voda“. Velkým zážitkem byla prohlídka působivě nasvíceného 
hradu Castello di Sforzedco di Milano s úžasnými sochami. V Museu Poldi Pezzoli jsme si prohlížely sochy a archeologické 
vykopávky. Hřebem prohlídky byla velkolepá projekce ze života a tvorby Leonarda da Vinci včetně maleb, které nebyly nikdy 
dokončeny. 

Cestou zpět jsme se za svitu sluníčka kochaly nádherným pohledem na Alpy s vodopády a těšily se domů. V Lanškrouně nás 
pak s otevřenou náručí vítala paní učitelka Klížová a pak už jenom vyřešit kufry a hurá do peřin. 

Během svého pobytu jsme se setkaly s lidmi příjemnými, ale i neochotnými, i se spolupracovníky, s  kterými bylo hodně legrace 
a byli k nám milí a přátelští. Z toho vyplývá i další zkušenost- všude najdeme lidi z těchto obou kategorií, ať u nás či v zahraničí. 

Zuzana Lakyová, studentka 3.A 
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Poděkování (citace): 

Paní učitelko Janoušková, jsme všichni strašně rádi za to, že jste nám zařídila tento výlet. I přesto, že nebylo vše podle oče-

kávání, jsme všichni nabrali dostatek zkušeností a informací o Itálii. Děkujeme Vám, že jste pohotově řešila všechny problémy, 

které se nám naskytly navzdory faktu, že jsme byli o 1000 km jinde v jiné zemi. Nikdo z nás nemohl tušit, jak to bude vypadat 

a jak to agentura Evolvo zařídí, proto si neberte tyto chyby na svá bedra. Byla to zajímavá zkušenost jak pro nás, tak pro paní 

učitelky i školu. Dále bych za svou skupinu pracující na farmě chtěla poděkovat paní učitelce Klížové a Košťálové za jejich 

ochotu a odvahu to s námi na farmě vydržet, taky za jejich podporu a snahu vyřešit všechny naše problémy, které na farmě 

nastaly. 

Děkujeme za zážitky. 

Zuzana Lakyová, studentka 3. A 

Článek obsahuje pouze názor partnera projektu – SZeŠ Lanškroun.  

NA a Komise nenesou odpovědnost za jakékoli případné použití informací v něm obsažených. 
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XV. DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ V RÁMCI  
CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ 
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Inseminační kurz 

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

Účelem kurzu je připravit účastníky na zdárné absolvování teoretické i praktické části zkoušky a zabezpečit tak optimální vý-

uku teorie a nácvik dovedností spojených s úspěšným zvládnutím vlastního postupu inseminace skotu, ovcí a koz a činností 

s tímto přímo souvisejících. Úspěšní absolventi tak budou připraveni k výkonu inseminace, jak po stránce teoretické a prak-

tické, zároveň také budou splňovat podmínky vyhlášky 370/2006 Sb. o kvalifikaci k jejímu vykonávání. 

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 33 zákona č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat 

a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve znění zákona č. 282/2003 Sb. a zákona č. 130/2006 Sb., 

k provedení § 30 odst. 10 zákona následující: 

 Odborná zkouška prvního i druhého stupně se skládá z teoretické a praktické části. Hodnocení znalostí se provádí 

samostatně za každou část odborné zkoušky a pak celkovým zhodnocením znalostí.  

 Odbornou zkoušku skládá účastník před tříčlennou zkušební komisí, kterou ustavuje ředitel vzdělávacího zařízení 

tak, že předsedou jmenuje zaměstnance Ministerstva zemědělství ČR. 

Délka a forma studia 

1. stupeň 

32 hodin pro absolventy zemědělských a veterinárních oborů 

40 hodin pro absolventy ostatních oborů 

2. stupeň 

16 hodin 

Moderní e-learningová a interaktivní výuka, kvalitní vzdělávací materiály, vysoký podíl praktické výuky 

Obsah vzdělávání 

Obecná zootechnika, anatomie, morfologie a fyziologie reprodukce hospodářských zvířat, technika inseminace a přenosů em-

bryí, evidence, právní, bezpečnostní a hygienické předpisy 

Termíny konání kurzu 

STUPEŇ I  25. 11. 2019 až 29. 11. 2019 

STUPEŇ II 29. 11. 2019 až 31. 11. 2019 

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 zemědělského 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 2020 

Kurz byl zahájen 10. 1. 2020 seznámením frekventantů s obsahovou náplní a podmínkami, které jsou nezbytné k úspěšnému 

ukončení, a tím k získání osvědčení. V úvodu kurzu obdrželi přístupová hesla k e-learningovém portálu, na kterém jsou umís-

těny výukové materiály k jednotlivým předmětům, informace k tvorbě závěrečných absolventských prací a rozličné testy 

na ověření znalostí. 

Jak se už stalo zvykem, e-learning byl velmi kladně hodnocen, zejména jako vhodný doplněk znalostí získaných při vlastní 

výuce nebo k přípravě na závěrečné zkoušky. 

Všichni vyučující hodnotili účastníky kurzu také pozitivně, hlavně pro velký zájem o probíraná témata v jednotlivých předmě-

tech. Zároveň si mezi sebou vyměňovali zkušenosti z vlastní zemědělské praxe, čímž obohatili i vyučující. V letošním roce se 

téměř se sešla různorodá skupina od typického farmáře po pěstitele ovoce a opraváře zemědělských strojů.  

V rámci kurzu se uskutečnila exkurze a na školní statek a do školní mlékárny; ta byla pro většinu velmi přínosná, protože se 

do mlékárenského provozu dostali poprvé. 

Absence účastníků kurzu byla velmi malá. Každý z nich vykonal praxi ve vybraném termínu a na zvoleném podniku, v případě 

zájmu byla nabídnuta možnost praktické části kurzu na našem školním statku. Absolvování 75 hodin povinné praxe bylo řádně 

zkontrolováno a zaevidováno. 

V letošním roce byl kurz mírně poznamenaný koronavirovou pandemií, ale naštěstí jsme stihli závěrečné zkoušky 14. 3. 2020. 

Všichni splnili daná kritéria, a tak mohli získat osvědčení.  

 Ing. Miluše Klížová 
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XVI. PROJEKTY ŠKOLY  
FINANCOVANÉ Z CIZÍCH ZDROJŮ 
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Realizované a plánované projekty 

Střední škola zemědělská a veterinární Lanškroun 

  

Investiční akce zřizovatele - Pardubického kraje 

 

Elektroinstalace – celkové investice Pardubického kraje převyšující 5 milionů korun zajistila kompletní rekonstrukci elektroin-

stalace na nové i části staré budovy školy. O letních prázdninách školního roku 2018/2019 a 2019/2020 proběhla dvoufázová 

rekonstrukce elektrických rozvodů, datových sítí, elektronického zabezpečujícího systému, zvonění a školního rozhlasu. 

 

Investiční akce spolufinancované PaK a MAS Lanškrounsko (KAP) 

Stavba venkovních učeben pro výuku jezdectví – I etapa - Boxové stání pro koně – rozšíření kapacity stájí. Na konci školního 

roku 2019/2020 byla vysoutěžena investiční akce stavby boxů pro koně. Za 3,7 milionu korun bude vybudováno 16 boxů pro 

koně, které budou tvořit ucelený komplex ustájení pro školní koně na jednom místě a usnadní tak výuku předmětu jezdectví 

na SZeŠ Lanškroun.  

Realizace venkovních učeben a jejich zázemí pro výuku oborů Agropodnikání a Veterinářství - II etapa. Předmětem projektu 

je úprava Venkovního areálu pro výuku jezdectví, včetně technického zázemí. Tato infrastruktura bude po svém dokončení 

sloužit ke zkvalitnění výuky žáků v technických oborech Agropodnikání a Veterinářství předpokládané náklady 4 ¼ milionu 

korun. 

 

Investiční akce spolufinancované PaK a OPŽP 

Dalším investičním záměrem, který je rozpracován do fáze projektové dokumentace sloužící pro stavební povolení a realizaci 

projektu je Projekt na hospodaření se srážkovou vodou, který by měl umožnit vybudování tří retenčních nádrží v areálu 

školy a školního statku o celkovém objemu téměř 300 m3. Tato zadržená voda ze střech budov SZeŠ bude sloužit k zavlažo-

vání zeleně, jízdáren, oplachu dojírny, zásobení vody pro mycí boxy na koně a zemědělskou techniku, vodu na postřiky během 

vegetace. Celková předpokládaná rozpočtovaná částka projektu přesahuje 13 milionu korun. 

 

Investiční akce Pardubického kraje (KAP) 

Výstavba tělocvičny. Přestavba, resp. výstavba tělocvičny pro výuku žáků všech vyučovaných oborů SZeŠ Lanškroun spo-

lečně se zázemím šaten, sociálních zařízení, kabinetů vyučujících a učeben - posilovny a zdravovědy. 

Předpokládaný termín realizace školní rok 2021/2022 a 2022/2023, částka 80 milionů korun. 

 

Ing. David Hruška, ředitel školy 
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Spolupráce školy na regionální úrovni 

Vzhledem k oborovému zaměření se snažíme nejvíce spolupracovat se zemědělskými podniky (ZD Sloupnice, ZOD Žichlínek, 

ZOD Zálší, VOD Kámen, ZESPO Ostřetín, DVP Pyšel, ZD Klučov, AGRONEA Polička, PROAGRO Radešínská Svratka, AD 

Záhoří), servisními a oprávněnými organizacemi (CHD Impuls, Zooservis a.s., CBS, VNT, Fencee, Genoservice corp., CRV, 

Natural a.s., ČMSCH, ČSCHMS, ČESTR, ČSCHMDPS, Svaz chovatelů holštýnského skotu), veterinárními lékaři, výzkumnými 

ústavy (VÚCHS Rapotín, s.r.o, AGRITEC, VÚM Šumperk, VÚŽV Uhříněves, atd.), vysokými školami a veřejnou správou. Velmi 

dobrou spolupráci máme s MAS Lanškrounsko, 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 výzkumné úkoly 

v oblasti vzdělávání.  

Ve školním roce 2018/19 pokračovala spolupráce s Mendelovou univerzitou v Brně, Veterinární a farmaceutickou univerzitou 

v Brně, Masarykovou univerzitou v Brně, Českou zemědělskou univerzitou v Praze a Jihočeskou univerzitou v Českých Budě-

jovicích.  

Každoročně spolupracujeme s Agrokonzultou Žamberk, Zemědělským svazem, Agrární komorou a MZe ČR při pořádání od-

borných seminářů a vzdělávání zemědělské veřejnosti. 

Jsme cvičnou školou ČZU Praha, MU Brno 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 cviči-

telů.  

Ing. David Hruška, ředitel školy 

 

Exkurze dětí z MŠ na statku 

V podzimních a jarních měsících se školní statek stává cílem výletů dětí z okolních mateřských nebo základních škol. Mimo 

prohlídku všech zvířecích obyvatel našeho statku jsme pro děti připravovali různé aktivity týkající se zemědělské prvovýroby,  

jako například svezení se v traktoru, poznávání různých plodin, vodění telat. Děti si také mohli zajezdit na koni, či vyzkoušet 

králičí  hop. Mezi nejpočetnější návštěvy patří podzimní tzv. „projektový den“  MAS  Orlicko, kdy jsme připravili různé země-

dělské aktivity pro 90 žáků 8. a 9. tříd okolních ZŠ a nedávný výlet 60  dětí 2. tříd ZŠ Habrmanova z České Třebové.  

Mimo školní statek si dle zájmu a možností mohou děti prohlédnout školu či školní mlékárnu. 

Velmi nás těší zájem o tyto exkurze. Nejen, že děti pobavíme,  ale i trochu poučíme, a tím třeba podpoříme zájem o zeměděl-

ství. 

Velký díky patří všem pedagogům a žákům školy, kteří při návštěvách dětí ochotně pomáhají. 

Ing. Miluše Klížová 
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Agroenvironmentální kroužek pro základní školy 

V rámci spolupráce se Zemědělským svazem České republiky jsme letos opět otevřeli agroenviromentální kroužek pro žáky 

lanškrounských základních škol. Kroužek se schází pravidelně 1x za 14 dní vždy v úterý. Náplň kroužku je odvislá podle 

zaměření lektora – učitele školy. Je velmi pestrá – děti měly možnost vidět práci na školním statku – ve chlévě a ve stáji. 

Seznámily se se základní mechanizací, svezly v traktoru. V období vánočních a velikonočních svátků vyráběly tradiční před-

měty – vazby, věnce, ozdoby. Na závěr si při loučení na prázdniny opekli buřty na školním arboretu. Kroužek má již dobrou 

pověst a pravidelně se do něj hlásí přibližně 12 dětí. 

Ing. Irena Ehlová 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SKLADOVÁNÍ KRMIVA POD ODBORNÝM DOHLEDEM 
 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

www. szes-la.cz 

www.facebook.com/szes.lanskroun 

 

 

 



 

 

 


