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Vážení přátelé Střední školy zemědělské a veterinární Lanškroun, 

Výroční zpráva o činnosti naší školy hodnotí uplynulé období školního roku 2021/2022 

a představuje plány pro školní rok 2022/2023. Ve školním roce 2021/2022 se dokončila 

realizace dvoufázové výstavby venkovních učeben a zařízení sloužících pro předměty spojené 

s chovem koní - boxy pro koně a venkovní jízdárna se zázemím pro vyučující a  žáky. 

Pokračovalo také naše zapojení do projektu MZe ČR – Center odborné přípravy a můžeme se 

tak i nadále dovybavovat učebními pomůckami pro obor Agropodnikání (Míchací krmný vůz, 

Postřikovač, Tažený vlek za traktor a Tažená cisterna). Dále se zapojujeme do řešení projektů 

spolufinancovaných z vlastních zdrojů, Pardubickým krajem IKAP, Evropských fondů IROP 

a neinvestičních projektů ERASMUS +.  

V průběhu školního roku se využívaly nově 

zrekonstruované prostory učeben a zázemí pro 

výuku, i nadále se vyučuje a využívá prostor 

školní mlékárny, arboreta a na selského dvora 

a to nejen žáky naší školy, ale také žáky 

základních škol z Lanškrouna, jeho okolí, ale 

i Orlickoústecka. Pokračuje také spolupráce 

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, FÚ 

a ČŠI. 

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.  

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

na propagačních akcích pořádaných profesními zemědělskými organizacemi. (Zemědělský 

svaz ČR, Agrární komora) i jednotlivými zemědělskými organizacemi a městem Lanškroun.  

Po dvouleté pauze se nám podařilo znovunavázat na letitou tradici v pořádání největší 

společenské školní akce roku - 7. května tak byl  Den školy 2022, úspěšná a atraktivní událost 

s velikou návštěvností odborné i laické veřejnosti.   

I. ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE ŠKOLY 
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Touto cestou 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 2021/2022, se pořádaly kurzy: 

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

stupeň II. 

Kurz pro výkon obecných zemědělských činností  

Cvičitel jezdectví 

Další odborné kurzy a školení pořádané našimi partnery u nás ve škole nebo s naší spoluúčastí 

(Zemědělský svaz, Agrární komora, Agrovenkov, CRV CZ, CHD IMPULS, PLEMO a.s.). 

Většina z těchto pořádaných vzdělávacích akcí byla realizována opět prezenční formou. 

Již více jak 9 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, ale 

také v zahraničí. Embrya vyprodukovaná v našem chovu byla exportována na Slovensko, do 

Španělska, Itálie, Slovinska, Kazachstánu a Zambie. Naši žáci se „školními“ zvířaty úspěšně 

reprezentovali SZeŠ na výstavách a propagačních akcích, sami se potom účastnili 

mezinárodních výstav, chovatelských a sportovních akcí. 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 žákům školy, zájemcům 

z řad dalšího vzdělávání odborné veřejnosti. Také v této výroční zprávě se vás pokusíme 

seznámit s průběhem uplynulého školního roku a přiblížit vám život naší školy, žáků, 

zaměstnanců a přátel SZeŠ Lanškroun. 

Ing. David Hruška, ředitel školy 
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Střední škola zemědělská a veterinární Lanškroun vznikla v roce 1960 ze zemědělského 

učiliště. SZeŠ se skládala 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. Rapotín. Pořádáme odborné semináře, školení a podílíme se na výzkumu. 

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, Islandu, Chorvatsku a Francouzské 

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

případ spolupráce s ČRA a vzniku výukového centra v podporovaných zemích. Ve spolupráci 

se sociálními partnery pořádáme odborné kurzy a odborné exkurze pro zájemce z řad odborné 

veřejnosti z Ukrajiny a Moldavska.  

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  

II. CHARAKTERISTIKA 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  

 

  

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

 

Počet žáků 316 

 

Průměrný počet žáků na třídu 26,33 

 

Průměrný počet žáků na učitele 10,00 

 

Průměrná docházka žáků 86,48% 

 

Škola vyučovala následující obory 

AGROPODNIKÁNÍ: 41-41-M /01, DENNÍ 113 

VETERINÁŘSTVÍ 43-41-M/01, DENNÍ 203 

 

Počet žáků, kteří opakovali ročník 2 

 

Počet žáků, kteří předčasně ukončili studium 16 

 

Počet žáků, kteří byli ze studia vyloučeni 0 

 

Počet žáků, kteří přešli z jiných škol 5 

 

Žáci s 2. a 3. st. z chování 0 %  

 

Celkový počet neomluvených hodin 21 

 

Počet žáků, kteří přerušili studium 4 
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Úkoly na školní rok 2021/2022 

1. Naplňovat školu žáky se zájmem o studium, udržet jejich motivaci studovat.  

2. Obnovovat, modernizovat a dovybavovat se učebními pomůckami. 

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

4. Udržet tzv. Selský dvůr s chovem drobných 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 se do mezinárodních programů pro 

získání finančních prostředků. 

7. Zefektivnit propagaci oboru Agropodnikání, zvýšit jeho atraktivnost.  

8. Pokračovat v pořádání výstav a obdobných akcí, Dnů otevřených dveří SZeŠ 

Lanškroun, Polních dnů, jezdeckých závodů a v celkové propagaci školy. 

9. Pořádat odborné akreditované kurzy zakončené pověřením či oprávněním dle platné 

legislativy ČR a EU (Inseminační a embryonální kurzy, paznehtářské kurzy, kurzy 

všeobecného zemědělského vzdělání, kurzy na ochranu rostlin při použití chemických 

přípravků, jezdecké licence atd). 

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

zemědělců, spolupracovat s výzkumem; 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. Započít realizaci projektu s hospodařením se srážkovou vodou a FVE (OPŽP). 

13. Dále spolupracovat s vysokými školami v ČR a zahraničí; hlavně pak s MENDELU 

Brno a VFU v Brně a ČZU v Praze. 

14. Pokračovat ve spolupráci se sociálními partnery školy v regionu, ale i mimo něj. 

Ing. David Hruška, ředitel školy 

Výuka praxe 

Všichni žáci oborů Agropodnikání a Veterinářství absolvovali výuku praxe podle platných 

školních vzdělávacích plánů.  

Navzdory optimistickému začátku školního roku byl i ten letošní z velké části ovlivněný 

pandemií Covid-19, což se projevilo na výuce praxe, protože tu je možné distanční formou učit 

jen omezeně. Zhruba od října se různě střídali žáci v karanténách, to velmi komplikovalo 

organizaci praktické výuky včetně praxí individuálních. 

Pod vedením učitelů praxe a instruktorů probíhali praxe rozvrhové, odborné blokové a odborné 

individuální. Při výuce praxe bylo 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 oboru Agropodnikání se zaměřením na zemědělský provoz procvičovali praktické 

dovednosti spojené se zemědělskou mechanizací na školním statku. Šikovní žáci se přímo 
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společně s instruktory školního statku přímo zapojili do polních prací, jako například rozmetání 

hnoje nebo sklizně kukuřice. 

Žáci oboru Veterinářství pod vedením pedagogů s veterinárním vzděláním zajišťovali základní 

veterinární péči o zvířata chovaná na školním statku; jednalo se například o preventivní 

odčervování nebo odběry krve. 

Pro odborné blokové a individuální praxe je mimo školního statku využíváno zázemí 

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. Caniscentrum využívají studenti všech oborů, 

zejména však studující oboru Veterinářství. 

Pro doplnění a rozšíření výuky i ve školním roce 2021/2022 škola využívala pro praxe 

osvědčená smluvní pracoviště na podnicích v působnosti celého Pardubického kraje i mimo 

tento region. Jsou to společnosti zabývající se zemědělskou prvovýrobou -  Letohradská 

zemědělská a. s., ZOD Žichlínek, ZD Sloupnice, Klass Nekoř. Dále například Herba Líšnice, 

kde naši žáci ještě stihli alespoň částečně pomoci při sklizni brambor a mimo jiné tam měli 

možnost získat znalosti s provozováním agroturistiky.  

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

provozujících zemědělskou prvovýrobu, umožní škola na žádost rodičů absolvovat odborné 

individuální a prázdninové praxe doma, kdy je největší potřeba výpomoci při sezónních pracích 

(sklizeň plodin, setí, orba apod.). 

Žáci se zaměřením na chov koní mají možnost výběru praxí na již tradičních pracovištích. Jsou 

to praxe v následujících chovech koní: 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, kde se 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., popřípadě si zvolí týden praxe na vybrané veterinární klinice. Bohužel ne 

všichni žáci tyto praxe mohli absolvovat z důvodů pandemie Covid – 19.  

Prázdninová individuální praxe proběhne v letošním školním roce dle klasického režimu. Žáci 

1. a 2. ročníků budou mít tuto praxi podle rozpisu na školním statku v chovu koní a skotu, dále 

ve školní mlékárně, v Chovexu v Lanškrouně a v Caniscentru a.s. Žáci, jejichž rodiče vlastní 

soukromou zemědělskou farmu, mohou odpracovat požadovaný počet 30 hodin tam, protože 

tak v rámci získávání praktických dovedností zároveň pomáhají zvládnout pro zemědělce 

náročné období. Žáci obou oborů 3. ročníků absolvují prázdninovou praxi na jimi vybraném 

pracovišti, které je obvykle mimo školní statek (např. soukromé zemědělské farmy, jezdecké 

stáje, veterinární kliniky. 

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

žáci měli možnost získat co nejvíce praktických dovedností a znalostí. 

Ing. Miluše Klížová 
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Autoškola 2021/2022 

Na rozdíl od předešlého školního roku (uzavření kvůli covidu), probíhal školní rok 2021/2022 

v rámci autoškoly už standartním způsobem. Změna byla pouze v tom, že pana 

Ing. Račanského, který nám předešlé roky ochotně pomáhal s výcvikem žáků v řízení a výuce 

údržby vozidel, vystřídala paní Hana Holušová. Jako každý rok byla výuka a výcvik zakončena 

závěrečným zkouškami, které jsme zahájili v první třetině května. Naprostá většina žáků má již 

zkoušky úspěšně za sebou a těm několika, kterým se to v průběhu jara nepodařilo zvládnout, 

budou nabídnuty opravné termíny v průběhu září. 

Zdeněk Paďour – vedoucí autoškoly. 

Školská rada 

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

nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli 

a dalším osobám podílet se na správě školy. 

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

školního roku 2005/2006. Její existence a činnost je dána školským zákonem. Má tři členy, kteří 

se schází minimálně dvakrát ročně tak, aby mohla rada plnit své hlavní úkoly. Schůzky rady se 

uskutečňují vždy na jaře a na podzim. 

Školská rada se vyjadřuje k návrhům školních vzdělávacích programů, schvaluje výroční 

zprávu o činnosti školy, schvaluje školní a stipendijní řád, pravidla hodnocení žáků, podílí se 

na tvorbě koncepčních záměrů, projednává návrh rozpočtu školy na příští rok, projednává 

inspekční zprávy, podává podněty. 

Zástupcem zákonných zástupců nezletilých žáků, zletilých žáků a studentů je 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 celoškolského výboru probíhá za účasti zástupců rodičů z jednotlivých tříd 

dvakrát do roka. Předsedou celoškolského výboru je pan Urban, otec studenta ze třídy 1. A. 

Rodiče jsou informováni o aktivitách školy a spolurozhodují o čerpání peněžních prostředků 

z fondu SRPŠ, který je tvořen z jejich příspěvků. Největší podíl na výdajích mají mimořádná 

stipendia za výborný prospěch za 2. pololetí, dále jsou vypláceny příspěvky na 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  
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ICT 

Oblast informačních a komunikačních technologií v tomto školním roce se po překonání zhruba 

dvouletého netradičního období (rekonstrukce elektro a datových rozvodů a covid-19) zvolna 

vrátila do obvyklých kolejí.  

Ve škole provozujeme tři učebny vybavené počítači pro výuku žáků. Jejich vybavení je třeba 

udržovat ve stavu schopném výuky. V minulých letech se podařilo najít prostředky v rozpočtu 

školy na renovaci jedné učebny výpočetní techniky a nakoupit 16 studentských stanic + 

1 učitelský počítač a nový dataprojektor. Obdobně se podařilo nakoupit počítače pro výměnu 

v jazykové učebně – sice repasy, ale v konfiguraci, která by měla postačit opět na několik let. 

Obměna vybavení jazykové učebny je zatím vyřešena hardwarově, nicméně finanční nároky 

dodavatele modernizace softwarového vybavení překračují aktuální možnosti školy. Nejstarší 

počítačová učebna je pak vybavena počítači ve stáří 9 let a je třeba začít plánovat její obnovu. 

Situace ve stavu počítačů, kterými jsou vybaveny jednotlivé kabinety, ale i učebny je podobná. 

Obměna vybavení se řeší průběžně – obvykle nákupem několika nových repasovaných počítačů 

v průběhu roku. Takže počítačů vyžadujících obměnu, je dnes sice menšina, ale stárnou rychle. 

Během roku se podařilo pořídit 2 nové osobní počítače s tiskárnou do kabinetu učitelů 

s největším vytížením (vedoucí praxe a výchovný poradce). 

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

technologie neumí představit. Školní web se tak stal základním informačním a propagačním 

prostředkem školy. Současný školní web je postaven na moderním 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. 

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 je zabezpečen šifrovaným protokolem pro 

přenos informací.  

Jako doplněk školního webu je také udržován a inovován obsah e-learningového portálu, který 

poskytuje vzdělávací materiály pro studenty školy a pro oblast vzdělávání veřejnosti 

(dospělých) v oboru zemědělství. Portál se stal jedním ze základních zdrojů vzdělávacího 

obsahu v době distanční výuky. 

Během letních prázdnin byla dokončena druhá fáze rekonstrukce elektroinstalace v části „nové 

budovy“ školy a s tím související rekonstrukce datových rozvodů na obou školních budovách, 

kde páteřní linku tvoří optický kabel a lokální rozvod do zásuvek je realizován 1 Gbps 

metalickým kabelem. Přitom byla síť rozšířena o funkční wifi pokrývající prostor celé školy a 

poskytující oddělené sítě pro studenty, učitele a hosty školy. 

Mgr. Emil Fogl 
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Domov mládeže při SZeŠ Lanškroun 2021/2022 

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

uchazečům zajišťujeme ubytování a mimoškolní výchovu, k dispozici mají vybavené 

klubovny, kuchyňky, učebny, které se nacházejí na jednotlivých podlažích. Ubytování je 

hotelového typu ve třílůžkových pokojích. 

 V tomto školním roce jsme zahájili oficiálně činnost ve středu 31. 8. 2021, kdy k nám 

nastoupilo 192 žáků.  Toto číslo však není konečné, vždy během začátku školního roku se ještě 

počet mění (přestupy z jiných škol, ukončení studia apod.). Žáci byli rozděleni do šesti 

výchovných skupin podle ročníků, studijních oborů, nebo dle jejich vlastního přání, které 

vychází například z toho, že se naši budoucí žáci znají ze svého bydliště. Jednalo se o žáky 

prvního až třetího, výjimečně čtvrtého ročníku naší školy. Převážná část studentů čtvrtého 

ročníku byla ubytována 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 podotknout, že z takto vzniklé 

situace nemáme radost a byli bychom spokojeni, kdyby byli všichni naši žáci ubytováni u nás 

na internátě, na druhou stránku jsme však s povděkem kvitovali, že se nám podařilo opakovaně 

zajistit ubytování pro všechny uchazeče o studium na naší škole.  

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

mládeže máme nyní nejen vybavenou počítačovou učebnu, ale třeba také keramickou dílnu 

s pecí, žáci mají možnost navštěvovat kroužek digitální fotografie s odpovídajícím vybavením, 

poskytujeme připojení k internetu s vlastním zařízením přes wifi.  

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

aktivity zahrnující taktéž výchovu mimo vyučování, které se odehrávají převážně v době 

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 naší vychovatelskou práci, vysvětlit jim, ukázat, jak si například správně 

organizovat režim dne, týdne, aby jim zbýval čas i na sebe a své zájmy. Společným cílem tedy 

je nabídnout našim žákům co nejširší paletu těchto činností, aby měli možnost volby a nabídka 

byla taková, že si z ní dokáže vybrat každý, kdo chce aktivně trávit svůj volný čas. 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, 

III. ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ 
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přírodovědný se zaměřením na environmentální výchovu, kynologický, voltižní, chemický 

a další. 

Právě lukostřelecký kroužek se těší u žáků velké oblibě, je to jiný druh sportu, který mladé lidi 

táhne. Určitě není mým záměrem zde vyčíslit všechny možné volnočasové aktivity, ale spíše 

poukázat na pestrost nabídky, protože to je dle mého názoru jedna z mála cest, jak zaujmout a 

přitáhnout co největší množství žáků k smysluplnosti a činnostem, které jim mohou přinášet 

nejen osobnostní růst, ale také třeba onen zmíněný odpočinek. 

Velice důležitá během celého školního roku je fungující spolupráce mezi pedagogickými 

pracovníky domova mládeže na straně jedné a zákonnými zástupci žáků na straně druhé. Je 

téměř nezbytné být v kontaktu s rodiči, abychom mohli předcházet případným problémům 

a nemuseli řešit až následky. Věděli jsme o specifických problémech a potřebách jednotlivých 

ubytovaných žáků a mohli jim poskytnout potřebný servis. 

Bc. Melnyk Bohdan 

Školní knihovna 

Knihovnické ohlédnutí 

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

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

celá knihovna přestěhovala do opravených prostor vedle kabinetu českého jazyka. Rozšířením 

výpůjční doby na čtyři velké přestávky týdně a bezplatnou výpůjčkou (hradí se jedině ztracené 

či poničené knihy) vznikly tak ideální podmínky pro případné zájemce z řad studentů 

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

čtenáři neklesá, naopak v posledních třech školních letech výrazně přibylo zájemců z řad 

prvních a druhých ročníků. Studenti si zde najdou cestu ke klasickým dílům světové i české 

literatury, mezi více než dvěma tisícovkami svazků však zájemci naleznou také oddechovou 

literaturu, několik odborných knih zejména z oblasti humanitních věd, přírodovědy 

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

SRPDŠ a díky peněžním darům starostů města se nám v minulých letech podařilo nakoupit 
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mnoho zajímavých novinek. Jistou roli v rozšiřování výpůjčního fondu hrají dary rodičů 

i samotných učitelů. 

Velké poděkování však patří zejména paní Mgr. R. Janouškové, která pro knihovnu zajistila 

v období 2009 - 2014 několik 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 

Spolupráce s psím útulkem 

Před lety SZeŠ Lanškroun vybudovala objekt, v němž Caniscentrum s.r.o. poskytuje služby, 

jako je psí hotel a útulek pro zatoulané a opuštěné psy a kočky. 

Studenti všeobecného veterinářství na naší škole absolvují v tomto zařízení pětidenní 

individuální praxi a několik hodin praxe odborné pod vedením paní vedoucí Renaty Kristkové 

a pracovníků útulku. Studenti pomáhají při ošetřování a léčbě opuštěných psů a koček, při péči 

o celkovou hygienou zařízení, učí se správnému přístupu ke zvířatům, první pomoci při 

zraněních a zodpovědnosti za svěřené pejsky. 

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

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 činnosti stravuje i cizí strávníky. 

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

hygieny a výživových a finančních norem. K obědu nabízíme výběr ze dvou jídel. Jídelníček 
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tvoříme s přihlédnutím k současným trendům ve školním stravování a přáním žáků. V době 

distanční výuky bylo stravování provozováno podle platných nařízení. 

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 k SZeŠ Lanškroun. Zároveň 

zažádal zřizovatele o možnost rozšíření doplňkové činnosti. 

Předmětem činnosti organizace je prioritně zajišťování podmínek pro praktickou výuku žáků 

ve spolupráci se střední školou v rámci hlavní činnosti (tj. v případě SZeŠ Lanškroun chov 

zvířat, pěstování rostlin, obchodování se zemědělskými komoditami, poskytování 

biotechnických služeb v zemědělství a produkce plemenných zvířat 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 školským 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 160 ha zemědělské půdy. 

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

účelem dosažení zisku může organizace vykonávat a vykonává tyto doplňkové činnosti 

související se školním hospodářstvím: 

- výcvik koní a jezdectví 

- pořádání kurzů a školení 

- výzkum a vývoj v oblasti přírodních, technických a společenských věd 

- nákup zboží za účelem prodeje 

- plnění výrobních úkolů zemědělské prvovýroby a dodání zboží a služeb 

- produkce a obchodování s plemenným materiálem zvířat 

- práce a služby zemědělské techniky 

- biotechnické a biotechnologické služby v chovech skotu a koní 

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

rozsahu. 

Praktické vyučování probíhá ve všech střediscích školního statku. Jedná se zejména 

o praktickou výuku a cvičení. Výuka je zajišťována učiteli školy, v případě individuální 
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a odborné praxe je zajištěn pedagogický dozor zaměstnanci-odbornými pracovníky 

(instruktory) jednotlivých výrobních úseků školního hospodářství. 

Žáci zde získávají praktické, manuálně-intelektuální odborné dovednosti, přizpůsobí se 

provozu pracoviště a zapojí se do pracovního procesu po proškolení vedoucím praxe a pod 

dohledem instruktora. Důležité je dodržování BOZP. Individuální praxe probíhá většinou 5 

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

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

Pozitiva současného stavu 

1. Hospodářský výsledek v posledních 20 letech (2001-2020) byl kladný v podobě zisku. 

2. Polovina (cca 80 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 8 (přepočtených). 

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

dotací). 

 

Negativa a rizika současného stavu 

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

perspektivně vyžadovat další investice a velké opravy a údržby (minimálně ještě dalších 

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 zapojení 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 inovací. 

5. Radikálně se zdražují vstupy do výroby, převážně energie, PHM, hnojiva a hrozí tak 

ztrátový hospodářský výsledek. 

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 jednotlivé rostliny, učí se je poznávat a ošetřovat např. sestříhávají 

keře a trvalé trávy, odstraňují plevelné byliny i dřeviny, učí se řezu ovocných stromů apod. 

Skladbu rostlin jsme rozšířili 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 

Selský dvůr 

V rámci projektu OPVK Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Pardubickém 

kraji jsme vybudovali krásné prostředí pro naše menší zvířata – tzv. Selský dvůr. 
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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 se pase oslice Dinky, kterou je možné slyšet i zdaleka. 

Ve druhé části se popelí drůbež, různá plemena slepic, křepelek a kachen. Nejhlasitější je hejno 

hus, které si hlídá na jaře lehce agresivní houser. 

Všechna zvířata slouží jako učební pomůcka při výuce odborných praxí. Žáci se s nimi učí 

zacházet, fixovat, provádějí jednoduché veterinární úkony, jako např. odčervování. 

Za pěkného počasí je okolí Selského dvora plné dětí různého věku, které vyráží s rodiči na 

procházku za zvířátky ze „zemědělky“, a tak i zvědavá část zvířecích obyvatel má o zábavu 

postaráno. 

Ing. Miluše Klížová 

Boxy pro koně 

 

Realizace venkovních učeben a jejich zázemí 

pro výuku oborů Agropodnikání a Veterinářství – II. etapa 

Výstavba 16 venkovních boxů pro koně. 

Realizace 2020 – dokončení během 2021. 

V roce 2021 byla dokončena stavba boxů pro koně. Díky nové stáji máme jedno centrální místo 

pro výuku jezdectví a veterinárních předmětů, kde jsou témata zaměřena na koně. Můžeme tak 

efektivně využívat čas k výuce.  

Ve stáji je 16 prostorných boxů opatřených vyhřívanou napáječkou. Stěny a podlahy jsou 

obloženy gumou pro větší komfort koně. Cílem bylo postavit dostatečně vzdušnou stáj, 

abychom předcházeli dýchacím problémům u koní. Proto je v každém boxu otevírací okno, 

dveře boxu vedou do vzdušné uličky, která bude uzavřena pouze v zimních měsících. Každý 
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box je opatřený vázacím kroužkem, aby mohli být koně fixování a bylo tak dodrženo BOZP při 

jejich ošetřování.  

Nyní jsou všechny boxy plně obsazeny a jejich obyvatelé vypadají velmi spokojeně.  

Bc. Michaela Špičáková 

Venkovní jízdárna 

V rámci Dne školy 2022 jsme slavnostně zahájili provoz venkovní jízdárny. 

 

Nová venkovní jízdárna byla financována prostřednictvím Operačního programu IROP 

(Ministerstva  pro místní rozvoj ČR) a v rámci Komunitně vedeného místního rozvoje MAS 

Lanškrounsko. Dále se na projektu podílely Pardubický kraj a naše škola. Celková výše 

poskytnuté dotace byla 4,2 milionu korun a na stáje 1,8 mil. Kč. Ostatní náklady a vícenáklady  

činily 2,5 mil. Kč. 

 

Bc. Michaela Špičáková  
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Školní mlékárna 

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. Pomalu jsme začali i s výrobou zrajících sýrů. 

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

výrobky- Lanškrouňáček vanilkový 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 výrobky se umístily. Selský tvaroh i pařený sýr šnek dostaly ocenění MLS 

Pardubického kraje v kategorii mléčných výrobků. 

V roce 2020 jsme se opět přihlásili do 

soutěže MLS Pardubického kraje s jedním 

výrobkem. Nakládaný sýr dostal ocenění 

MLS Pardubického kraje v kategorii 

mléčných výrobků. 

Ocenění MLS Pardubického kraje 2021 

obdržela opět mlékárna naší školy. Selský 

pařený sýr – česnekový pepř byl současně 

vyhlášen i absolutním vítězem kategorie 

Mléko a mléčné výrobky. 

Sortiment výrobků školní mlékárny 

rozšiřujeme. 

Renata Fabiánková 
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UČEBNÍ PLÁN (3., 4.  ROČNÍKY) 

 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 

IV. OBORY VZDĚLÁNÍ 



Výroční zpráva za školní rok 2021/2022 

25 

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. 

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

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

týden před termínem stanoveným platným předpisem o organizaci školního roku na středních školách. 

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

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

ročník 1 týden). Praxi žáci vykonávají ve smluvních zemědělských podnicích, na školním statku nebo dle 

možností i v zahraničí. 

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

předmětech.  

Bližší rozpis praxí je uveden v učební osnově předmětu praxe. 
3. Žáci si podle svého zájmu volí mezi předměty stroje a zařízení, právo. 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 kynologie a myslivost. O minimálním počtu žáků 

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

5. Žáci si podle svého zájmu volí mezi předměty 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 

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

týden před termínem stanoveným platným předpisem o organizaci školního roku na středních školách. 

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

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

ročník 1 týden). Praxi žáci vykonávají ve smluvních zemědělských podnicích, na školním statku nebo dle 
možností i v zahraničí. 

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

předmětech.   

Bližší rozpis praxí je uveden v učební osnově předmětu praxe. 

3. 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.



Výroční zpráva za školní rok 2021/2022 

27 

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 

započítána do vyučovacích týdnů. Odbornou praxi prázdninovou budou žáci vykonávat během školních 
prázdnin, celkem 3  týdny za celou dobu vzdělávání. Proto bude výuka ve 2. pololetí končit týden před 

termínem stanoveným platným předpisem o organizaci školního roku na středních školách. V každém 

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

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

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

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

předmětech.  

Bližší rozpis praxí je uveden v učební osnově předmětu praxe. 

3. Žáci si 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. 
*  Předměty profilové části maturitní zkoušky, ke kterým škola žáky připravuje. 
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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) 

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 (3. A 4. ROČNÍKY) 

 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 k učebnímu plánu 

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 

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

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

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

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

roku na středních školách. 

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

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

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

Bližší rozpis praxí je uveden v učební osnově předmětu praxe. 

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

předmětech. 

 

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

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

 

Předmět 
Počet týdenních vyučovacích hodin 

v ročníku 

Celkem 

hodin 

  1. 2. 3. 4.  

A. Povinné vyučovací předměty      

a)základní      

Český jazyk a literatura 3 2 3 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 k učebnímu plánu 

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

možností 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 

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

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

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

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

roku na středních školách. 

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

souběžně s výukou a nezapočítává se 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 

předmětech. 

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 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 
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. 

  



Výroční zpráva za školní rok 2021/2022 

33 

 

 

 

 

  



SZeŠ Lanškroun 

34 

UČEBNÍ PLÁN (1. A 2. ROČNÍKY) 

 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 

 Platnost Dodatku: od 1. 9. 2020 

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 3 3 12 

Občanská nauka   1 1 1 3 

Dějepis 2       2 

Zeměpis 1    1 

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* 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 30 34 26 26 116 

b) volitelné      
Seminář z matematiky/ Seminář z anglického 

jazyka/ Seminář z německého jazyka **3) 

   2 2 4 

Základy účetnictví*   2   2 

Stroje a zařízení/Právo 4)   2 1 3 

Kynologie/ Myslivost 5)   2  2 
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Ochrana rostlin/ Psychologie/ Seminář 

z biologie/ Seminář z chemie6) 

   2 2 

Celkem volitelné   8 5 13 

Celkem povinné vyučovací předměty 30 34 34 31 129 

 

 

 

     

 

Poznámky k učebnímu plánu 

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

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

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

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

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

týden před termínem stanoveným platným předpisem o organizaci školního roku na středních školách. 

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

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

4. ročník 1 týden). Praxi žáci vykonávají ve smluvních zemědělských podnicích, na školním statku nebo 

dle možností i v zahraničí. 

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

Bližší rozpis praxí je uveden v učební osnově předmětu praxe. 

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

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

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

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

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

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

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

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

a podle možností školy. 

7. 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 3 3 12 

Občanská nauka   1 1 1 3 

Dějepis 2       2 

Zeměpis 1    1 

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 * 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 28 31 26 23 108 

b) volitelné      

Seminář z matematiky/ Seminář 

z anglického jazyka/ Seminář 
z německého jazyka **3) 

   2 2 4 

Základy účetnictví *   2   2 

Chov koní *   2 3 5 

Jezdectví 4) 3 3 3 3 12 

Teorie jízdy 1 1   2 

Celkem volitelné 4 4 9 8 25 

Celkem povinné vyučovací předměty 32 35 35 31 133 

 

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 

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

týden před termínem stanoveným platným předpisem o organizaci školního roku na středních školách. 
V každém ročníku žáci vykonávají 2 resp. 1 týden odborné individuální praxe, která probíhá souběžně 

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

4. ročník 1 týden). Praxi žáci vykonávají ve smluvních zemědělských podnicích, na školním statku nebo 

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

předmětech.   

Bližší rozpis praxí je uveden v učební osnově předmětu praxe. 

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

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

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

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

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

 

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

** Předměty volitelné zkoušky společné části maturitní zkoušky, ke kterým škola žáky připravuje. 
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UČEBNÍ PLÁN (1. A 2. ROČNÍKY) 

 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 

 Platnost Dodatku: od 1. 9. 2020 

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 3 3 12 

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* 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*6) 1 2 2 1 6 

Celkem základní 29 31 30 25 115 

b) volitelné       

Seminář z matematiky/ Seminář z anglického 

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

Chov drobných zvířat  2 1  3 

Psychologie/ Seminář z biologie3)    2 2 
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Účetnictví/ Seminář z chemie 4)     2 2 

Kynologie 2    2 

Fyzioterapie   1  1 

Celkem volitelné 2 2 4 6 14 

Celkem povinné vyučovací předměty 

 
31 33 34 31 129 

Poznámky k učebnímu plánu 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

roku na středních školách. 

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

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

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

Bližší rozpis praxí je uveden v učební osnově předmětu praxe. 

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

předmětech. 

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

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

 

Předmět 
Počet týdenních vyučovacích hodin 

v ročníku 

Celkem 

hodin 

  1. 2. 3. 4.  

B. Povinné vyučovací předměty      

a)základní      

Český jazyk a literatura 3 2 3 4 12 

Anglický jazyk/ Německý jazyk1) 3 3 3 3 12 

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* 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 29 31 30 25 115 

b) volitelné       

Seminář z matematiky/ Seminář z anglického 

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

Účetnictví/ Seminář z chemie/ Seminář z biologie 
3) 

   2 2 

Jezdectví 4) 3 3   6 

Chov koní   2  2 

Teorie jízdy 1    1 

Fyzioterapie   1  1 

Celkem volitelné 4 3 5 4 16 

Celkem povinné vyučovací předměty 33 34 35 29 131 
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Poznámky k učebnímu plánu 

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

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

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

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

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

a podle možností školy. 

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

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

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

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

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

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

roku na středních školách. 

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

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

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

Bližší rozpis praxí je uveden v učební osnově předmětu praxe. 

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

předmětech. 

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. 

** 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 
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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1. řada zleva (dolní řada) 

Renata Fabiánková, MVDr. Dominika Švehlová, Mgr. Martina Dolečková, Ing. Hana 

Stehlíková, MVDr. Iva Podhorná, Mgr. Pavel Studený, Ing. Darie Kotyzová, Ing. Irena Ehlová 

2. řada zleva 

Mgr. Vladimíra Zatloukalová, Ing. Petra Zíková, Ing. David Hruška, Ing. Jitka Motlová, 

Ing. Jaromíra Tmějová, Ing. Pavlína Košťálová, Mgr. Veronika Krislová, Bc. Jaromír Kubeš, 

Ing. Miluše Klížová, Mgr. Lenka Chrobáková 

3. řada zleva 

Ing. Tomáš Chaloupek, Mgr. František Teichmann, Mgr. Emil Fogl, Mgr. Radmila Janoušková, 

Mgr. Lenka Tejklová, Mgr. Daniela Pravdová, Ing. Rudolf Rabas, Zdeněk Paďour, 

Mgr. Martina Tomková, Mgr. Jiří Novotný 

 

 

  

V. PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLY 
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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, 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 

Mgr. Veronika Krislová dějepis, občanská nauka 

Ing. Petra Zíková anglický jazyk, informační technologie 

Zdeněk Paďour autoškola, motorová vozidla 

MVDr. Monika Švédová praxe, anatomie a fyziologie zvířat, reprodukce 

Ing. Irena Ehlová pěstování rostlin, biologie 

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 

Ing. Tomáš Chaloupek chov zvířat, praxe 

 

Externisté 

MVDr. Miroslav Šilar myslivost 

Jana Holušová autoškola 

Mgr. Kamila Barlow psycholog, zdravověda 

Jaroslav Marvan vozatajství 

Ing. Martina Sochorová anatomie, praxe 
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Mlékárna 

Renata Fabiánková výroba 

Provozní pracovníci 

Jitka Faltejsková školnice 

Dagmar Mrkvová uklízečka 

Zdeněk Špinler údržbář  

Blažena Punčochářová uklízečka DM 

Lada Macháčková uklízečka 

Renata Malá vrátná DM 

Iveta Jašniaková uklízečka 

Magdalena Hamplová vrátná DM 

Kateřina Šiklová 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 

Natálie Mrázková ošetřovatelka koní 

Školní statek 

Radek Klíž vedoucí 

Ivana Šrůtková účetní 

Milan Dušek traktorista 

Luboš Kovář ošetřovatel hospodářských zvířat 
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Tereza Sluková ošetřovatelka  

Hana Mrštinová ošetřovatelka 

Karel Lešikar traktorista 

Ladislav Marek traktorista 

Zaměstnanci školy podle věku 

 

věk  muži  ženy  celkem  %  

do 20 let  - - - 0,0 

21 - 30 let  1 3 4 5,6 

31 - 40 let  2 4 6 8,3 

41 - 50 let  8 20 28 38,9 

51 - 60 let  6 17 23 31,9 

61 a více let  7 4 11 15,3 

celkem  24 48 72 100,0  

%  33,3 66,7 100,0  x  
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Ve školním roce 2021/2022 se přihlásilo do příjímacího řízení 1. ročníků 180 uchazečů denního 

studia. Žáci vykonávali přijímací zkoušky zahrnující dílčí zkoušky z matematiky 

(s minimálním ziskem dosažených bodů – 10) a českého jazyka (PŘ CERMAT). Bylo přijato 

94 žáků.  Počet odevzdaných zápisových lístků bylo 94. 

Obor Přihlášeno Přijato 

Agropodnikání 65 34 

Veterinářství 115 60 

Celkem 180 94 

Mgr. Emil Fogl 

Přijímacího řízení – z jednání komise 

 

1. Přehled doručených přihlášek: 

Obor vzdělání 
Počet uchazečů 1. termín (12. 4. 2022) 2. termín (13. 4. 2022) 

celkem dívky chlapci celkem dívky chlapci celkem dívky chlapci 

AGROPODNIKÁNÍ 65 54 11 38 31 7 27 23 4 

VETERINÁŘSTVÍ 115 109 6 63 61 2 52 48 4 

CELKEM 180 163 17 101 92 9 79 71 8 

PUP 12 9 3 9 6 3 3 3 0 

Časové navýšení 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 

 

 

2. Ukončení přijímacího řízení (1. kola) do prvních ročníků 2022/2023  
aktuální stav doručených zápisových lístků v jednotlivých oborech – zveřejňován na webu školy. 

 

Obor vzdělání 
Počet zápisových lístků Počet tříd 

doručených 1.A 1.B 1.C 

AGROPODNIKÁNÍ 34 34 – – 

VETERINÁŘSTVÍ 60 – 30 30 

CELKEM 94 34 30 30 

3. Rozhodnutí o vypsání 2. kola přijímacího řízení do denní formy studia  

Druhé kola přijímacího řízení vypsáno nebude v žádném z oborů vzdělání  

 

Mgr. Emil Fogl 

 

 

  

VI. PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 
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RVP jsou závazné dokumenty pro všechny školy poskytující střední odborné vzdělávání. 

Vymezují závazné požadavky na vzdělávání v jednotlivých stupních a oborech vzdělání. Cíle 

vzdělávání uvedené v RVP vyjadřují společenské požadavky na celkový rozvoj žáků. Obsahuje 

obecné cíle středního vzdělávání, neboli k čemu má vzdělávání směřovat, kompetence 

absolventa oboru vzdělání a výukové cíle, neboli výsledky vzdělávání z pozice žáka, jak žák 

umí používat na konci výuky získané vědomosti a dovednosti. Cílem vzdělávání není jen 

osvojení poznatků a dovedností, ale i vytváření způsobilostí potřebných pro život nebo výkon 

povolání. 

 Klíčové kompetence jsou důležité pro osobní rozvoj jedince, jeho aktivní zapojení do 

společnosti a pracovní uplatnění. Odborné kompetence se vztahují k výkonu pracovních 

činností a vyjadřují profesní profil absolventa oboru vzdělání, jeho způsobilosti pro výkon 

povolání. Vzdělávání v oboru směřuje v souladu s cíli středního odborného vzdělávání k tomu, 

aby si žák osvojil všechny klíčové kompetence, rozvíjel svoje obecné předpoklady a své 

občanské vědomí. Výchova k odborným a klíčovým kompetencím je realizována ve výuce 

jednotlivých předmětů tak, aby byla v souladu s obsahem vzdělávání a na žáky působila 

přirozeně, odstupňovaně podle jejich věku a navazovala na předchozí stupeň rozvoje osobnosti 

a znalostí.  

Vedle výchovně vzdělávacího procesu škola věnuje pozornost komplexnímu působení na 

osobnost žáka, na jeho schopnost stanovit si hodnotový žebříček, rozvíjet osobní záliby, 

kulturní a sportovní činnost. Do výchovného plánu školy jsou zařazena témata: protidrogová 

prevence, environmentální vzdělávání, sexuální výchova, škodlivost xenofobie a rasismu, 

mravní výchova, kulturní a estetická výchova. Vzdělávání směřuje k tomu, aby žák v přiměřené 

míře naplnil čtyři základní cíle vzdělávání, tj. učit se poznávat, učit se pracovat a jednat, učit se 

být a učit se žít společně. Z hlediska vyučovacích metod prosazovat takové přístupy, které žáka 

nechápou jako objekt, ale subjekt vzdělávání, aktivně zapojují jeho individualitu do 

vyučovacího procesu. Metody a postupy výuky se vyvíjejí v závislosti na úrovni žáků, 

zkušenostech pedagogů, nových poznatcích pedagogické vědy a podnětech sociálních partnerů. 

Žáci jsou připravováni na týmovou práci, vytváření dobrých mezilidských vztahů, další studium 

na vysokých a vyšších odborných školách a na uplatnění v praxi včetně práce a života v zemích 

EU.  

Škola buduje občanskou gramotnost žáků a vychovává odpovědného aktivního občana. Žáci se 

účastní besed a diskuzí o společensky negativních jevech. Jsou zapojováni do veřejných aktivit 

v obci, jsou vedeni k angažovanosti v různých charitativních akcích, připravováni na aktivní 

přístup k práci v orgánech veřejné správy tím, že se zapojují do žákovské samosprávy a do 

školního senátu 

Škola vychovává žáky k myšlení a jednání v souladu s principy udržitelného rozvoje, k vědomí 

odpovědnosti za udržení kvality životního prostředí v zájmu udržitelného rozvoje. Učitelé 

motivují žáky, aby nebyli lhostejní k přírodě, chránili rostliny i zvířata. Dbají na to, aby žáci 
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důsledně třídili a neškodně likvidovali odpady a respektovali zákony a vyhlášky o ochraně 

přírody. 

Pro budoucí pracovní život žáka se ho škola snaží vybavit praktickými dovednostmi 

a informacemi tak, aby byl schopen efektivně reagovat na dynamický rozvoj trhu práce. 

Pedagogové motivují žáky k tomu, aby si uvědomovali odpovědnost za vlastní život, význam 

vzdělávání pro život, a byli připraveni k aktivnímu pracovnímu životu. Žáci zprostředkovně i 

přímo na pracovišti při odborné praxi nebo při návštěvě podniků získávají přehled o svých 

schopnostech, možnostech a předpokladech pro výkon určité práce a o možnostech svého 

uplatnění.  

Informační a komunikační technologie. Žáci jsou připravováni k tomu, aby pracovali 

s prostředky informačních a komunikačních technologií a efektivně je využívali jak v průběhu 

vzdělávání, tak při výkonu povolání, stejně jako v činnostech, které jsou a budou běžnou 

součástí jejich osobního a občanského života.  

Organizační podmínky v teoretickém a v praktickém vyučování, výchově mimo vyučování, 

odpovídají danému oboru vzdělání. Je dodržována bezpečnost a ochrana zdraví osob při 

vzdělávání a při činnostech, které přímo souvisejí se vzděláváním. Je dodržován soulad časové 

náročnosti vzdělávání podle ŠVP s počtem povinných vyučovacích hodin stanovených 

v rámcovém vzdělávacím programu, který respektuje fyziologické a psychické potřeby žáků, 

podmínky a obsah vzdělávání. Vhodným doplněním výuky v průběhu školního roku jsou 

tematické a odborné exkurze do zemědělských i nezemědělských podniků, Škola pravidelně 

pořádá přednášky odborníků z praxe a z různých vzdělávacích institucí. Důraz je v průběhu 

celého vzdělávání věnován studiu jazyků. Škola se aktivně zapojuje do mezinárodních projektů, 

pořádá konverzační soutěž v anglickém jazyce. Velký význam pro profesní rozvoj žáků mají 

předměty, ve kterých se prakticky procvičují teoretické poznatky získané v průběhu studia. Žáci 

se účastní nejrůznějších odborných exkurzí, soutěží (národních i mezinárodních), projektů 

spolupracujících se zemědělským výzkumem.  

Je povinností škol a školských zařízení vytvářet podmínky pro péči o žáky se speciálními 

vzdělávacími potřebami a rozvoj nadaných žáků. Škola vychází z konkrétní situace 

a vzdělávacích schopností a potřeb žáka. Pro vzdělávání žáků se specifickými vývojovými 

poruchami učení jsou upraveny vyučovací metody a metody prověřování. V každém případě je 

uplatňován individuální přístup k žákům, který respektuje jejich individuální vlohy a potřeby 

a snaží se o jejich rozvoj. Žáci jsou integrováni do školních kolektivů, do jednotlivých tříd 

existujících studijních oborů, což přispívá k jejich socializaci a připravenosti na běžný 

občanský. Škola spolupracuje s rodiči těchto žáků, koriguje jejich požadavky a představy 

o dalších možnostech studia a vzdělávání. Spolupracuje a udržuje stálý kontakt s pedagogicko-

psychologickými poradnami v celé republice. U žáků se sociálním znevýhodněním, ze sociálně 

slabších rodin, je umožněno bezplatné půjčování učebnic a studijních materiálů pořízených 

školou.  

Škola, poskytuje střední odborné vzdělání, v domově mládeže ubytování žáků a ve školní 

jídelně stravování žáků a zaměstnanců školy. Škola má pro výuku tohoto oboru odpovídající 

vybavení. Výuka odborných předmětů probíhá v odborných učebnách, laboratořích a moderní 

pitevně s projekční technikou, ve velkoplošných dílnách, se zemědělskou technikou, kryté 
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a venkovní jízdárně. Oboru veterinářství slouží velmi dobře vybavená veterinární ošetřovna. 

Škola provozuje vlastní autoškolu s nezbytným vybavením a zázemím pro získání řidičského 

oprávnění skupiny B. Školní mlékárna slouží k individuální praxi žáků. Žáci využívají smluvní 

pracoviště veterinárních klinik, laboratoří a zemědělských podniků. Důležitý pro praktickou 

přípravu žáků je Školní statek, který je součástí školy. Je zde zajišťováno přibližně 80% výuky 

praxe a cvičení z odborných zemědělských a veterinárních předmětů, včetně výchovně 

vzdělávací činnosti navazující na činnost školy. Při výuce jsou využívány všechny části 

živočišné a rostlinné výroby školního statku včetně mechanizačních prostředků. Škola 

disponuje nezbytnými prostory pro uložení nářadí, materiálů a učebních a jiných pomůcek, 

prostory pro přípravnou práci učitele, prostory pro řízení školy, osobní hygienu a odpočinek 

žáků i vyučujících, prostory pro stravování, odkládání oděvů a obuvi, prostory pro zájmovou 

činnost, setkávání žáků celé školy.  

Na realizaci ŠVP se podílí 33-35 pedagogických pracovníků a odborných externistů. Odbornou 

i pedagogickou způsobilost má 96% - 98% pedagogických pracovníků a odborných externistů. 

Ve škole působí výchovný poradce a  preventista, splňující kvalifikační požadavky nutné pro 

tuto funkci. 

Ing. Jaromíra Tmějová 

 

 

Analýza výchovně vzdělávací činnosti 

K 30. 9. 2021 se na SZeŠ vyučovalo v 12 třídách denního studia. Celkem na naší škole 

studovalo 316 žáků. Větší část žáků bydlela na domově mládeže (k 31. 10. 2021 - 177 žáků na 

DM SZeŠ a 34 žáků na DM SOŠ a SOU Lanškroun); 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 (31,6 přepočtených) stálých 

z toho 3 (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 drůbeže, se opět zlepšily. Naše 

škola spolupracuje s chovatelským sdružením chovatelů drůbeže. Společnými silami jsme 

v areálu tzv. 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 sportovní, účasti na výstavách 

hospodářských zvířat v České republice i v zahraničí). Děkuji touto cestou všem pedagogům, 

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

účastnili těchto, nejen časově náročných, aktivit.  

Ing. David Hruška  

VIII. VÝSLEDKY VZDĚLÁVÁNÍ 
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Výsledky klasifikace 

1. pololetí 

0 
Počet 
žáků 

Hodnocení Chování 
Průměrný 
prospěch 

Průměrná absence 

Vyzna- 
menání 

Prospěl Neprospěl 
Neklasifi 

kován 
Sníž.zná

mka 
celkem neomlu 

vená 

1.A 33 0 20 13 - - 2,717 76,06 - 

1.B 26 1 18 5 2 - 2,218 84,00 - 

1.C 32 4 23 4 1 - 2,088 54,15 - 

1.ročník 91 5 61 22 3 - 2,356 70,63 - 

2.A 30 2 21 6 1 - 2,342 82,70 - 

2.B 28 0 23 4 1 - 2,289 102,89 - 

2.C 23 1 20 - 2 - 2,274 87,13 - 

2.ročník 81 3 64 10 4 - 2,303 90,94 - 

3.A 22 1 12 8 1 - 2,554 87,50 - 

3.B 25 1 16 6 2 - 2,318 102,80 - 

3.C 25 0 14 7 4 - 2,448 102,52 0,72 

3.ročník 72 2 42 21 7 - 2,427 98,03 0,25 

4.A 22 2 19 1 - - 2,447 86,86 - 

4.B 22 2 19 1 - - 2,048 108,18 0,14 

4.C 20 2 16 2 - - 2,091 84,75 - 

4.ročník 64 6 54 4 0 - 2,174 93,53 0,05 

Celkem 308 16 221 57 14 0 2,323 87,13 0,07 

 

2. pololetí 

Třída 
Počet 
žáků 

Hodnocení Chování 
Průměrný 
prospěch 

Průměrná absence 

Vyzna- 
menání 

Prospěl Neprospěl 
Neklasifi 

kován 
Sníž.zná

mka 
celkem neomlu 

vená 

1.A 30 2 24 4 - - 2,597 42,70 - 

1.B 26 2 23 1 - - 2,075 62,26 - 

1.C 30 2 26 2 - - 1,993 66,66 - 

1.ročník 86 6 73 7 0 - 2,230 56,98 - 

2.A 30 3 24 3 - - 2,296 70,36 - 

2.B 28 0 27 1 - - 2,333 65,82 - 

2.C 23 1 22 - - - 2,336 90,21 - 

2.ročník 81 4 73 4 0 - 2,321 74,43 - 

3.A 20 0 20 - - - 2,223 86,00 - 

3.B 25 2 23 - - - 2,248 82,72 - 

3.C 25 1 22 2 - - 2,391 80,32 - 

3.ročník 70 3 65 2 0 - 2,297 82,80 - 

4.A 22 1 21 - - -- 2,356 65,68 - 

4.B 22 2 19 1 - - 2,194 71,09 - 

4.C 19 1 18 - - - 2,219 60,15 - 

4.ročník 63 4 58 1 0 - 2,248 65,90 - 

Celkem 300 17 269 14 0 0 2,275 69,59 0 
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Výsledky maturit 

 

Třída 4. A 

 

Přehled prospěchu třídy 4. A maturitní zkouška JARO 2022 

  

Třídní 

učitelka 

Ing. Darie Kotyzová Počet žáků celkem 22 K maturitě celkem 21 

 z toho dívek 15 z toho dívek 14 

 chlapců 7 chlapců 7 

 

společná část – státní maturita 

Předmět  Počty známek Počet klasif. 

žáků 

Průmě

r 

 1 2 3 4 5 N U   

Anglický jazyk povinná - - - - - 8 12 0 0,000 

Matematika povinná - - - - - - 1 0 0,000 

Český jazyk a literatura povinná - - - - - 3 18 0 0,000 

 

profilová část 

Předmět  Počty známek Počet 

klasif. žáků 

Průměr 

 1 2 3 4 5 E N   

Anglický jazyk povinná 1 8 7 3 1 - - 20 2,750 

Český jazyk a literatura povinná 11 9 - - 1 - - 21 1,619 

Ekonomika ú. z. povinná 5 3 7 5 1 - - 21 2,714 

Praktická zkouška z odborných 

předmětů 

povinná 13 4 3 1 - - - 21 1,619 

Zemědělské předměty ú. z. povinná 8 4 4 3 2 - - 21 2,381 

 

ú. z.  ústní zkouška 

p. z.  praktická zkouška 

o. p.  obhajoba práce 

U  uspěl 

N neuspěl, neprospěl 

E nekonal 

 

Celkový průměrný 

prospěch 

2,212 Státní část   Profilová 

část   

Stupeň hodnocení 

prospěchu 

prospěl s vyznamenáním 3 

0,000 2,212 
prospěl 8 

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 2022 

  

Třídní učitel Mgr. Pavel Studený Počet žáků 
celkem 

21 K maturitě celkem 21 

 z toho dívek 20 z toho dívek 20 

 chlapců 1 chlapců 1 

 

společná část – státní maturita 

Předmět  Počty známek Počet klasif. 

žáků 

Průměr 

 1 2 3 4 5 N U   

Anglický jazyk povinná - - - - - 1 16 0 0,000 

Matematika povinná - - - - - - 3 0 0,000 

Český jazyk a literatura povinná - - - - - 1 19 0 0,000 

 

profilová část 

Předmět  Počty známek Počet 

klasif. žáků 

Průměr 

 1 2 3 4 5 N U   

Anglický jazyk povinná 9 2 3 3 - - - 17 2,000 

Český jazyk a literatura povinná 13 5 2 - - - - 20 1,450 

Praktická zkouška z odborných 

předmětů p. z. 

povinná 9 4 4 3 1 - - 21 2,190 

Veterinární předměty ú. z. povinná 8 2 4 6 1 - - 21 2,524 

Zemědělské předměty ú. z. povinná 6 8 2 4 1 - - 21 2,333 

 

ú. z.  ústní zkouška 

p. z.  praktická zkouška 

o. p.  obhajoba práce 

U  uspěl 

N neuspěl, neprospěl 

E nekonal 

 

Celkový průměrný 

prospěch 

2,110 Státní část   Profilová 

část   

Stupeň hodnocení 

prospěchu 

prospěl s vyznamenáním 7 

0,000 2,110 
prospěl 10 

neprospěl 4 

nehodnocen 0 

 

Poznámka 

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

 

Přehled prospěchu třídy 4. C maturitní zkouška JARO 2022 

  

Třídní 

učitelka 

Mgr. Vladimíra Zatloukalová Počet žáků 

celkem 

20 K maturitě celkem 19 

 z toho dívek 20 z toho dívek 19 

 chlapců 0 chlapců 0 

 

společná část – státní maturita 

Předmět  Počty známek Počet klasif. 

žáků 

Průměr 

 1 2 3 4 5 N U   

Anglický jazyk povinná - - - - - 1 15 0 0,000 

Matematika povinná - - - - - - 3 0 0,000 

Český jazyk a literatura povinná - - - - - - 19 0 0,000 

 

profilová část 

Předmět  Počty známek Počet 

klasif. žáků 

Průměr 

 1 2 3 4 5 N U   

Anglický jazyk povinná 3 6 5 1 1 - - 16 2,438 

Český jazyk a literatura povinná 12 3 3 - 1 - - 19 1,684 

Praktická zkouška z odborných 
předmětů p. z. 

povinná 4 8 5 2 - - - 19 2,263 

Veterinární předměty ú. z. povinná 5 7 2 4 1 - - 19 2,158 

Zemědělské předměty ú. z. povinná 6 6 5 2 - - - 19 2,421 

 

ú. z.  ústní zkouška 

p. z.  praktická zkouška 

o. p.  obhajoba práce 

U  uspěl 

N neuspěl, neprospěl 

E nekonal 

 

Celkový průměrný 

prospěch 

2,041 Státní část   Profilová 

část   

Stupeň hodnocení 

prospěchu 

prospěl s vyznamenáním 8 

0,000 2,041 
prospěl 14 

neprospěl 0 

nehodnocen 0 

 

Poznámka 

V tabulkách nejsou zahrnuty výsledky podzimních opravných maturitních zkoušek.  
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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 preventivní působení na mládež. 

Vedle probírání těchto témat v různých předmětech jako jsou občanská nauka, biologie či 

dějepis, to jsou především besedy, přednášky, setkání s psychology a odborníky a řada dalších 

aktivit. 

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

preventivní program, který obsahuje základní principy a požadavky na předcházení a 

minimalizaci rizikových projevů chování, ke zdravému životnímu stylu, k rozvoji 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 některých jedinců vést k touze řešit tyto problémy neadekvátním a společensky 

neakceptovatelným způsobem jako jsou drogy, sebepoškozování, šikana a další. Vzhledem 

k epidemii coronaviru, kdy došlo na téměř dva roky k uzavření všech škol a probíhala převážně 

distanční výuka, se žáci velmi často potýkají s psychickými problémy, které často vedou 

k izolaci a malé schopnosti navázat vztahy se svými vrstevníky. Zvýšil se také počet žáků, které 

své problémy řeší sebepoškozováním. 

IX. PREVENCE SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ 
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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. 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 pouze v jedné třídě. 

Poté kvůli epidemiologické situaci měla Policie ČR besedy ve školách zakázány.  Vzhledem 

k tomu, že každý žák má samostatnou skříňku, došlo k výrazné eliminaci krádeží. Nejvíce se 

snažíme žákům ukázat rizika spojená s distribucí a konzumací návykových a omamných látek 

a také nebezpečí internetu. V rámci hodin občanské 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 je stálá 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. Počet zájemců enormně 

narůstá. 

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

na posílení vztahů ve třídním kolektivu a prevenci šikany. Také díky této aktivitě se zmenšil 

počet studentů, kteří opouštějí školu v průběhu prvního ročníku. 

Pokud se v třídních kolektivech (zejména v prvních ročnících) vyskytly vztahové problémy, 

řešili jsme je aktuálně formou kruhových sezení. 

Abychom předcházeli a minimalizovali rizikové projevy chování, je potřeba ukázat studentům 

vedle možných rizik také možnosti smysluplného trávení volného času. Snažíme se, aby se i po 

skončení výuky mohli věnovat svým zájmům a koníčkům Ve škole funguje jezdecký 

a sportovní klub, horolezecký kroužek Agama, fyzioterapie, pony zápřež nebo chovatelský 

kroužek 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. V rámci volného času 

zorganizovali učitelé českého jazyka a literatury dvakrát výjezd do Klicperova divadla v Hradci 

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

možnosti. 

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. 

Všichni pevně věříme, že už k žádnému uzavření škol nedojde a žáci se budou moci zapojit 

nejen do klasické výuky ale i mimoškolní činnosti, kde posílí své mezilidské vztahy. 

Ing. Jitka Motlová  
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Další vzdělávání pedagogických pracovníků 

číslo Příjmení Jméno d
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název 

místo 

konání 

1 TEJKLOVÁ LENKA 15. 2. 2022 3 hodiny 

konzultační seminář pro 

maturitní komisaře webinář 

2 FOGL EMIL 

12. 4. 2022 
až 

14. 4. 2022 24 hodin Počítač ve škole 2022 

Nové Město 

na Moravě 

3 FOGL EMIL 

15. 8. 2022 až 

26. 8. 2022 80 hodin 

Škola učitelů 

informatiky 

Lipnice nad 

Sázavou 

4 KRISLOVÁ VERONIKA 10. 6. 2022 1 den 

Historická gramotnost v 

praxi 

Ústí nad 

Orlicí 

5 KOŠŤÁLOVÁ PAVLÍNA září - červen 1,5h/týden Holmes English Lanškroun 

6 MOTLOVÁ JITKA 10. 3. 2022 8 hodin 

Formativní hodnocení 

návodně webinář 

7 KOTYZOVÁ DARIE listopad 2021 10 hodin Přepravce zvířat Praha 

8 KOTYZOVÁ DARIE listopad 2021 10 hodin Přepravce zvířat Brno 

9 TOMKOVÁ MARTINA 20. 9. 2021 7 hodin Don´t just say listen Brno 

10 TOMKOVÁ MARTINA 26. 11. 2021 7,5 hodin 

Do we really have to 

read this webinář 

11 TOMKOVÁ MARTINA 14. 12. 2021 

1,5 

hodiny 

Jak kreativně na 

gramatiku webinář 

12 TOMKOVÁ MARTINA 24. 8. 2022 
1,5 
hodiny 

Inovativní metody ve 
výuce jazyků webinář 

13 TOMKOVÁ MARTINA 30. 8. 2022 6 hodin Konference k ANJ Brno 

14 ŠVEHLOVÁ DOMINIKA 

25. – 27. 3. 

2022 3 dny 

Osteodynamika III – 

viscerální manipulace Havířov 

15 ŠVEHLOVÁ DOMINIKA 9. 4. 2022 8 hodin Hirudoterapie Bučovice 

16 ŠVEHLOVÁ DOMINIKA 

21. – 22. 5. 

2022 2 dny Agnine Touch III Nebřich 

17 ŠVEHLOVÁ DOMINIKA 27. 8. 2022 8 hodin TTouch 

Dolní 

Bezděkov 

18 TEICHMANN FRANTIŠEK září – červen 1,5h/týden Holmes English Lanškroun 

19 ZÍKOVÁ PETRA 17. 9. 2021 8 hodin 

Learning to write 

effective essays Praha 

20 ZÍKOVÁ PETRA 4. 11. 2021 8 hodin 

Proč je důležitá 

anglická výslovnost Brno 

  

X. DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ A ODBORNÝ ROZVOJ PRACOVNÍKŮ 



Výroční zpráva za školní rok 2021/2022 

57 

Další vzdělávání nepedagogických pracovníků 

číslo Příjmení Jméno d
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y
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název 

místo 

konání 

1 ŠENKÝŘOVÁ JANA 25. 11. 2021 8 hodin 

Novinky ve zdaňování 

mezd v roce 2021 a 2022 

a příprava na NZZ webinář 

2 ŠENKÝŘOVÁ JANA 18. 2. 2022 8 hodin 

Roční zúčtování záloh za 

rok 2021 a změny ve 

zdaňování mezd v roce 

2022 webinář 

3 ŠENKÝŘOVÁ JANA 26. 8. 2022 5 hodin 

Správní řízení ve střední 

škole Pardubice 

4 ŠENKÝŘOVÁ JANA 24. 11. 2021 6 hodin 

Spisová služba ve 

školství, jak správně 

manipulovat s 

dokumenty webinář 

5 TRIBULA KAREL 25. 2. 2022 4 hodiny Bezpečnostní audit webinář 

6 TRIBULA KAREL 6. 12. 2021 4 hodiny Výkon řídící kontroly webinář 

7 FELCMANOVÁ EVA 24. 11. 2021 6 hodin 

Spisová služba ve 

školství, jak správně 
manipulovat s 

dokumenty webinář 

8 FELCMANOVÁ EVA 6. 12. 2021 4 hodiny Výkon řídící kontroly webinář 

9 DUŠEK MILAN 29. 4. 2022 8 hodin 

Školení obsluh 

motorových 

manipulačních vozíků Svitavy 
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Škola musí dát o sobě vědět 

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

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

dostatek informací o možnostech a podmínkách studia předaných veřejnosti, především 

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

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

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

nabízí, předávají také naši žáci bezprostředně svým kamarádům a známým při osobních 

kontaktech.  

Dobrou propagací je samozřejmě i účast našich žáků na různých soutěžích (chovatelských, 

jezdeckých, literárních, novinářských, výtvarných a sportovních) a olympiádách. Škola si 

zajišťuje i řadu propagačních materiálů. 

V letošním školním roce se škola mohla prezentovat na přehlídkách středních škol 

v Pardubicích, ve Svitavách, v České Třebové a v Liberci. Další akce se z důvodu 

proticovidových opatření nekonaly. 

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

okolí, respektive s jejich výchovnými poradci. 

Tradicí na škole se již staly dny otevřených dveří. V listopadu a v lednu proběhly tradičně ve 

škole, v prosinci nakonec on-line formou. 

Důležitým hlediskem prestiže školy je samozřejmě uplatnění jejích absolventů. Jedním 

z významných ukazatelů je velmi nízká nezaměstnanost našich absolventů. K tomu přispívá 

skloubení značné šíře potřebných znalostí a dovedností v rámci zvoleného oboru a zaměření. 

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

za dalším vzděláním na vysoké školy, třetina na vyšší odborné školy a jazykové školy a třetina 

jde přímo do zaměstnání. Věříme, že o studijní nabídku naší školy bude i  nadále zájem. 

Ing. Rudolf Rabas, výchovný poradce 

 

  

XI. AKTIVITY ŠKOLY, PREZENTACE ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI 
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Den školy 2022 

Po dvouleté pauze se nám podařilo znovunavázat na letitou tradici v pořádání největší 

společenské akce školního roku - Den školy. I tentokrát jsme měli připravenou mimořádnou 

akci, a to slavnostní otevření venkovní jízdárny. Za účasti vzácných hostů, kteří společnými 

silami přestřihli pásku, vyjeli na písčitý povrch závodit první závodníci na koních. Atmosféru 

celého dne přibližují fotografie. Úspěšná a atraktivní událost se opět setkala s velkým zájmem 

odborné i laické veřejnosti. Mgr. Lenka Tejklová 
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Charitativní činnost 

 

Světluška děkuje!  

V týdnu od 6. do 10. září 2021 proběhla v celé České republice dobročinná sbírka nadačního 

fondu Českého rozhlasu Světluška, která pomáhá dětem a dospělým s těžkým zrakovým 

postižením. K organizátorům sbírky se připojili i žáci naší školy.  Poděkování patří Anežce 

Veselé, Veronice Doležalové a jejich čtyřnohé pomocnici Hanny, Anně Mancové a Haně 

Prosecké, Barboře Hellarové a Zuzaně Kovářové, Jaroslavě Marešové a Anně Elrichové, Lucii 

Kotenové a Anně Kouřilové.  

 

Studentky chodily v ulicích města a nabízely sbírkové předměty. Svým úsilím dokázaly sesbírat 

úžasných 11.933 Kč!  

Marie Martínková 
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Soutěže 

Matematická soutěž – školní kolo 

Školního kola se účastní studenti, kteří se dobrovolně přihlásí, aby si vyzkoušeli nejen svoje 

matematické znalosti, logické myšlení, ale také atmosféru soutěžení, při které se projeví 

nervozita a stres. Učivo matematiky v soutěžních úlohách obohacujeme o zajímavé logické 

úlohy.  

V tomto školním roce jsme uspořádali soutěž 11. března 2022. Studenti na prvních třech 

místech v každé kategorii byli odměněni velmi pěknými cenami. Matematické hodinky, hrníček 

s důležitými vzorci, kalkulačka, matematický polštářek, či bloky pro další procvičování 

matematických příkladů jsou některé z nich. Součástí ocenění byl samozřejmě i diplom. 

 

Výsledky školního kola (první tři místa) 

Kategorie 1. ročníky David Liebich (1. A), Karolína Báčová (1. B), Vilém Vrňata (1. C) 

Kategorie 2. ročníky Lucie Kotenová (2.B), Filip Rybka (2.C), Aneta Broulíková (2.B) 

Kategorie 3. ročníky Anna Součková (3.A), Barbora Málková (3.C), Martin Jahn (3.A) 

Kategorie 4. ročníky Markéta Fialová (4.C), Ludmila Sladká (4.C), Karolína Bartáková(4.C) 

Mgr. Lenka Tejklová  
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Letos „Enjoy English“ jenom s našimi studenty 

Konverzační soutěž „Enjoy English“ proběhla po jednoleté pauze a poprvé jenom v rámci naší 

školy dne 20. 4. 2022. Díky nepříznivé situaci s nemocí Covid-19 naši studenti změřili síly 

jenom se svými spolužáky. Celkem se soutěže zúčastnilo 18 studentů z 1. -4. ročníků, kteří měli 

o klání opravdu zájem a těšili se. Už jejich zájem svědčil o tom, že jsou to opravdu jedni 

z nejlepších studentů angličtiny naší školy.  

S ohledem na menší počet studentů jsme tak mohly naplánovat jenom konverzaci v angličtině 

ve dvou kategoriích A  (3.-4. ročníky) a B. (1.-2. ročníky). Studenti obou kategorií konverzovali 

v páru pomocí pracovních listů, kde společně řešili situaci v rozhovoru, mluvili o obrázcích 

a dále konverzovali na vybrané téma. Nejkrásnějších výsledků za kategorii A dosáhla Štěpánka 

Kocmanová (3. B) a za kategorii B Ema Hulcová (2.A). 

Nejlepší tři studenti (viz výsledková listina) obdrželi diplomy a knihy i další předměty 

v angličtině. Ceny byly opravdu bohaté, protože jsme na ně dostali finanční dotaci od MŠMT 

Pardubického kraje. Po počátečních obavách si myslíme, že nový koncept soutěže, který je 

zaměřený jenom na konverzaci bez psaní rozřazovacího testu, není špatný, a pokusíme se ho 

v podobném modelu uplatnit i pro regionální soutěž v novém školním roce. 

Mgr. Martina Tomková, Ing. Petra Zíková 

Výsledky  

Kategorie A – 3. – 4. ročníky 

1. Štěpánka Kocmanová (3. B) 

2. Monika Závodská (3. C) 

3. Lucie Zoubková (3. C) 

 

Kategorie B – 1. a 2. ročníky 

1. Ema Hulcová (2. A) 

2. Anna Wagnerová (1. C) 

3. Kateřina Filová (1. C) 
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Juniorský maraton 

V dubnu jsme se již pošesté rozhodli pro 

účast na 24. ročníku největšího štafetového 

závodu na maratonské trati pro 10-ti členná 

družstva studentů středních škol s názvem 

Juniorský maraton – běžíme pro Evropu. Start 

závodu je vždy ve 12 hodin v krajském městě, 

v našem případě se závod konal 

v Pardubicích na atletickém stadionu Hvězda. 

Letos poprvé pouze dívčí družstvo uběhlo 

maratonskou trať 42, 195 km v celkovém 

čase 3:47:33 h a ostudu určitě neudělalo. 

Vždyť většina z nich poctivě trénovala pod 

vedením učitelky naší školy. Letošním 

vítězem se stalo družstvo   Gymnázia 

Pardubice, které kromě věcných dárků má 

právo účasti na Volkswagen Maraton Praha, 

kdy společně s největšími světovými esy si 

mohou vychutnat tuto nádhernou běžeckou 

událost. 

Odměnou všem byl krásný sportovní zážitek, 

pamětní trička a drobné dárky od pořadatele. 

Blahopřejeme! 

Mgr. Lenka Chrobáková 
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Přehlídky 

Silva Regina a Biomasa 2022 

Ve dnech 3. až 6. dubna 2022 se konal veletrh obnovitelných zdrojů energie v zemědělství 

a lesnictví. 

Svoji expozici tady měla také hospodářská zvířata. Představeno zde bylo několik plemen skotu, 

ovcí a koz. Velké zastoupení měla v této části i naše škola. 

 

Den skotu v Třebíči 

Přehlídka českého strakatého skotu byla pořádána 16. 6. 2022 při příležitosti oslav výročí 

založení VOŠ a SOŠ v Třebíči.  Škola a Chovatelské družstvo Impuls vyhlásili čtvrtek Dnem 

skotu. 
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Naši žáci se na tento den chystali už čtrnáct dní dopředu, kdy předváděná zvířata intenzivně 

připravovali na vlastní prezentaci, stříhali, umývali, vodili, připravovali si choreografii na 

vybranou hudbu. Po náročných a pečlivých přípravách přišel den D a přišlo na řadu ukázat své 

schopnosti, dovednosti a co v nás je! 

Tým našich čtyř nejzkušenějších a nejlepších kravařů ukázal, co Lanškroun dokáže, a předvedl 

své skvělé vystoupení. V kruhu studenti chodili s krásnými kusy českého strakatého skotu po 

otci Ramon. Dne skotu se dohromady účastnilo šest týmu ze středních škol z různých koutů ČR 

(Humpolec, Pozďatín, Kostelec nad Orlicí, Bystřice nad Pernštejnem, místní Třebíč a na konec 

my z Lanškrouna). 

 

Z hlasování veřejnosti jsme si odnesli krásné první místo a podle odborné poroty složené ze 

zástupců zahraničních hodnotitelů ze zemí, které spolupracují s CHD Impuls (Holandsko, 

Rakousko, Německo, Itálie a Slovensko), jsme byli druzí nejlepší. 

Ing. David Hruška, ředitel školy 

Národní výstava 2021 Brno 

5.-8. září 2021 se naši studenti zúčastnili Národní výstavy hospodářských zvířat v Brně, kde 

předvedli skvěle připravený skot, se kterým celé prázdniny urputně bojovali, aby ho skvěle 

nachodili. Na výstavě předvedli 26 kusů dobytka, 10 jak dojných, tak masných plemen. Celé 

dny sbírali cenné zkušenosti ať už z oboru vodění, či chovu a péče o naše velké mazlíčky. 

Z krátkodobého výletu si tedy studenti odnesli mnoho zkušeností, jenž mohou aplikovat na 

dalších těchto podobných akcích. Vyvrcholení této soutěže pro naši školu dopadlo s elegancí 

výtečně, neboť naše 3 zvířata se umístila na stupni vítězů. Nejlépe se umístila kráva na druhé 

laktaci plemene BrownSwiss, jenž vyhrála svoji skupinu, avšak celkově se umístila na 3. příčce 

se svým vodičem Tomášem Rousem. Taktéž skvěle dopadl náš nejmladší účastník tohoto 

zájezdu, jež se jmenuje Hulk, který se se svým vodičem Vojtěchem Slavíkem umístil na 2. místě 

v kategorii býci do 12 měsíců plemene Angus. Jaroslav Tutka předváděl svoji jalovici plemene 

Parthenaise v kategorii od 12-24 měsíců s velkým nadhledem, a proto se umístili na krásném 

2. místě.  

Ing. David Hruška, ředitel školy 
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Dožínky v Pardubicích 

Naše škola se dvakrát zúčastnila akce Dožínky v Pardubicích, a to ve dnech 26. 9. 2021 

a 10. 4. 2022.   

Do Pardubic jsme vezli dvě jalovičky plemene holštýn a dva koně z našeho jezdeckého klubu.  

Jalovičky a koně jsme předvedli veřejnosti v průvodu městem. Současně jsme propagovali 

a představovali také naši školu.  

Na akci s námi dorazili také zástupci naší školní mlékárny, kteří nabízeli školní mléčné 

výrobky, které si sami vyrábíme. Akce se povedla a těšíme se na další podobné. 

Martin Hřebec, student 2.C třídy 
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Kroužky, semináře 

Sázení lipové aleje v Sázavském údolí – Enviromentální kroužek 

Po cca dvou letech se mi podařilo uspořádat akci, kterou lze směle nazvat jako výsostně 

ekologickou. Zvedl jsem hozenou rukavici paní Ing. Jany Trejtnarové, lesní správkyně 

v Lanškrouně a vyslyšel její prosbu o pomoc při výsadbě lipové aleje v Sázavském údolí. 

Ideálním termínem se ukázalo podmračené pondělí 8. listopadu 2021. Oživil jsem za tímto 

účelem environmentální tým, který vznikl díky ochotě 11 žáků ze tříd 2. A a 4. B.  

V Sázaváku na nás čekalo 10 třímetrových líp v objemných kontejnerech, motykosekery, rýče, 

krumpáče, kladiva, hřebíky i zatloukadlo s třicítkou kůlů. Pro každý stromek bylo potřeba 

vyhloubit půlmetrovou jámu v příkrém svahu u cesty, dosypat do ní výživný substrát, umístit 

lípu, utužit zeminu, zatlouct tři kůly, shora je zpevnit latěmi a nakonec k nim vyvázat kmínek. 

Dvě hodiny bylo co dělat a zima nám rozhodně nebyla. Za odměnu jsme si upekli buřty, řádně 

se provětrali na čerstvém vzduchu a přislíbili si, že se nevidíme naposled. 

Mgr. František Teichmann 
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Chovatelský kroužek 

Ve školním roce 2021/2022 jsme začali tak trochu rozšířenou verzi zájmové činnosti a navázali 

spolupráci s mladší generací. Nastoupili další žáci 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 dokázaly poznat, kdy je potřeba ošetřit drápky nebo srst. 

Jsme členy místní organizace českého svazu chovatelů ZO Lanškroun, která nás zastřešuje. 

Spolupracujeme při organizaci a zajištění výstav drobných zvířat, soutěžních akcí chovatelů 

a soutěžích Králičího hopu. Každoročně pomáháme jednotlivým posuzovatelům při bonitaci 

zvířat. 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, zatím 

jsou ve fázi „rozmazlování“. Tuto fázi výcvikového programu mají děti nejraději. 

Naše tréninky probíhají jednou týdně v úterý vždy od 16 hod.  

MVDr. Iva Podhorná, vedoucí kroužku 
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Kroužek pěstování rostlin 

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

Ing. Irena Ehlová 

 

Kroužek pro ZŠ 

V rámci projektu IKAP – II jsme letos opět otevřeli zemědělský kroužek pro žáky základních 

škol. Kroužek se schází pravidelně jedenkrát za 14 dní vždy v úterý. Náplň kroužku je odvislá 

podle zaměření lektora – učitele školy. Je velmi pestrá – děti mají možnost vidět práci na 

školním statku – ve chlévě a ve stáji. Seznamují se se základní mechanizací, svezou se 

v traktoru. V období vánočních a velikonočních svátků vyrábíme tradiční předměty - vazby, 

věnce, ozdoby. Na závěr si při loučení na prázdniny opékají buřty ve školním arboretu. Kroužek 

má již dobrou pověst a pravidelně se do něj přihlásí přibližně 12 dětí. 

Ing. Miluše Klížová 
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Kurzy a sportovní akce 

Lyžařský výcvik 2022 

Poslední lednový víkend jsme se měli zúčastnit pravidelného lyžařského výcviku 

v Čenkovicích. Všechno bylo řádně nachystané, objednané, bohužel momentální nařízení vlády 

nám nedovolila odjet. 

Mgr. Lenka Chrobáková 

Sportovně – cyklistický kurz 2022 

V pomaturitním období ve dnech 12. 6. - 17. 6. 2022 se uskutečnil cyklistický kurz studentů 

všech druhých ročníků. Kurz probíhal v krásném okolí Pastvinské údolní přehrady. Jako 

startovací základna nám tentokrát posloužila chata Bublačka. 

Letošního ročníku se zúčastnilo přes 60 žáků. Pedagogický dozor tvořili:  Mgr. Lenka 

Chrobáková, Ing. Rudolf Rabas, Ing. Miluše Klížová, Mgr. František Teichmann, Mgr. Pavel 

Studený a Ing. Jitka Motlová.  

Základní program kurzu byl postaven na několika cyklistických vyjížďkách do kopcovitého 

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

poprvé a získala tak možnost poznat krásnou místní přírodu a pamětihodnosti (např. naučná 

stezka v okolí Zemské brány). Někteří se teprve v kopcovitém terénu naučili naplno využívat 

technické možnosti svých kol a rychle se naučili správně si rozvrhnout své síly. Mnozí si také 

uvědomili, že v cyklistice si musí každý kilometr odpracovat a že jsou často vystaveni na milost 

vrtochům počasí. 

Důležitou součástí byl také vodácký výcvik (základy plavby na kánoi), kurz první pomoci, 

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

doplňkové aktivity, zejména míčové hry, stolní tenis a střelba ze vzduchovek. Nejoblíbenější 

hrou celého kurzu se ukázal být softball a plavání. Při sportu zmizely pozůstatky zbytečných 

řevnivostí mezi jednotlivými třídami, které si snad někteří přivezli ze školy s sebou. Hry mladé 

lidi prostě sblížily. 

Oblíbeným se stal výlet do Mladkovských skal. Zde si mohli zájemci z řad studentů i učitelů 

vyzkoušet pod odborným vedením členů lanškrounského horolezeckého oddílu své lezecké 

schopnosti a talent pro zvládání skalních překážek. A mnozí se nenechali dlouze přemlouvat! 

Na cvičných trasách různé obtížnosti pro někoho možná překvapivě více zazářily dívky. 

Většina přítomných mladíků z bezpečí pevné půdy pod nohama jen tiše obdivovala (kromě 

ladných tvarů) mrštnost, sílu a železnou vůli svých spolužaček. Svůj kredit však neztratili ani 

přítomní učitelé; po zápasu se skálou se na své svěřence podívali z úchvatné výšky třinácti 

metrů. 

Ke každému kurzu patří celodenní cyklovýlet. Nechyběl ani letos. Skupiny studentů urazily 

trasu údolím Divoké Orlice do pevnosti Hanička, kde byla zajištěna exkurze. Dále do Neratova 

na oběd a prohlídku místního kostela a zpět přes Zemskou bránu do Klášterce nad Orlicí. 

Všichni bez vážných potíží projeli tímto krásným zvlněným koutem Orlických hor, navštívili 

vyhledávaná místa, ale také pozapomenuté samoty. Na zastávkách se dozvěděli několik 

zajímavostí vztahujících se k pohnuté historii tohoto jedinečného regionu. Při opravách 
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drobných závad někteří studenti projevili šikovnost a obětavost. Večer mnozí ani nechtěli věřit, 

že zdolali více než 45 km. 

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

dovednosti a znalosti získané během pobytu. Všichni projeli a proběhli vytýčenou trasou a na 

jednotlivých stanovištích s větším či menším úspěchem splnili úkoly z oblasti topografie, jízdy 

zručnosti apod. 

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

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

jednoduše řečeno, jedinečný! Výrazně k tomu přispěli samotní studenti, kteří se zde definitivně 

zbavili všech klišé z běžné výuky a zcela přirozeně spolupracovali napříč třídami a stávali se 

tak pohodovými parťáky v neformálních situacích.  

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

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

ještě smysl!“  

Mgr. Lenka Chrobáková 

Mikuláš 2021 

Kvůli pandemii koronaviru se akce nekonala. 

Mgr. Lenka Chrobáková 

Adventní Vídeň pro prváky 

Kvůli pandemii koronaviru se akce nekonala. 

Mgr. Lenka Tejklová 

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 spolupořádáme 

maškarní karneval. A vše s parádou jak to má být. 

Moderátor, hudba, různé soutěže, rej masek, 

drobné ceny. Naši žáci se vždy perfektně zapojí 

a pomohou ke zdárnému průběhu celé akce. Na 

vlastní kůži si vyzkouší, že práce s těmito lidmi je 

velice náročná, ale potřebná a odměnou jim je 

úsměv na tváři všech přítomných. 

Mgr. Lenka Chrobáková 
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Anglické divadlo 

Zase po několika letech k nám do školní kulturní místnosti dne 25. 4. 2022 zavítala divadelní 

společnost The Bear Educational Theatre v podání dvou her v rámci výuky anglického jazyka. 

Pro první ročníky byla sehrána hra The Detectives (Detektivové), která studenty ohromně 

bavila zejména díky napínavé kriminální zápletce. Navíc byli studenti vtaženi do hry, aby 

pomohli dopadnout možného pachatele. 

 

Druhá hra The History of England I byla zaměřena na dějiny Anglie od raného věku až po 

panování Alžběty I v období 16. století. Tato hra byla více výchovná, i když také zábavnou 

formou popsala dějiny. I ta se studentům z druhých a třetích ročníků nesmírně líbila. Proto 

věříme, že anglické divadlo se stane součástí výuky angličtiny i do budoucna. 

Austrálie v anglické přednášce pana Kocůrka 

Po covidové pauze k nám do kulturní místnosti dne 23. 3. 2022 měl možnost zavítat pan 

Kocůrek, který poutavě anglicky vyprávěl o procestování Austrálie. Svoji přednášku 

doprovázel mluveným slovem samozřejmě v angličtině, při kterém studentům prvních a třetích 

ročníků pouštěl zajímavá videa. Studenti tak měli možnost se seznámit se zajímavostmi 

v Austrálii ale i faktografickými znalostmi, které budou potřebovat při studiu a maturitě 

v angličtině. Protože pan Kocůrek dokáže publikum opravdu zaujmout, tak se budeme těšit na 

jeho další poutavé cestovatelské příběhy. 

Madagaskar neboli „Příběh pradávné Lemurie“ 

Dne 5. 11. 2021 měla třída 1.A možnost zavítat na zeměpisnou přednášku o Madagaskaru 

v rámci vzdělávacího projektu Země 3000 ve spolupráci s časopisem Koktejl. Tato akce se 

konala v lanškrounském kině. Společně s cestovatelem a fotografem Adamem Lelkem jsme tak 

prožili opravdu příběh plný tradičních rituálů, neobyčejných zvířat a dech beroucí přírody. 

Studenti navíc získali výtisk časopisu Koktejl zdarma, dále jsme byli odměněni nádhernými 

plakáty s madagaskarskou přírodou a  materiály k výuce zeměpisu. Díky velkému množství 

dotazů, které žáci měli, se domnívám, že takto pojatá regionální geografie se jim opravdu líbila, 

a proto se pokusíme  v této tradici na naší škole pokračovat.   

Mgr. Martina Tomková  
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Odborné exkurze, praxe 

2. A pokořila Lázek! 

 

Dne 22. 6. 2022 jsme poznávali přírodní krásy potoka Hraničního, podle kterého jsme se dostali 

z Tatenic až na rozhlednu Lázek (714 m n. m.). Za krásného počasí jsme shlédli hřebeny 

Orlických hor, Kralického Sněžníku, Jeseníků i Třebovských stěn. Z Lázku jsme za stále 

pěkného počasí vyrazili na poznávání přírody Herbortic a Albrechtic. Po opékání špekáčků 

jsme naše putování skončili na kraji města Lanškroun. 

Mgr. Martina Tomková, Mgr, Daniela Pravdová 

Odborná exkurze třídy 1. B aneb Jesenický maraton 

V pondělí 20. června 2022 jsme vyrazili s děvčaty z 1. B na Rejvíz na třídenní exkurzi. Byli 

jsme mile překvapeni, že spoje Českých drah na sebe vcelku navazovaly, takže jsme stihli 

veškeré přípoje, které jsme původně měli v plánu. 

Jediný zádrhel představovala silná bouřka, která se přihnala o dvě hodiny dříve než měla, takže 

než jsme dorazili od autobusu na chatu Férovka, což je zhruba 600 metrů, byli jsme i s deštníky 

a pláštěnkami mokří „na kost“. Vše jsme ale zdárně usušili u krbu, počasí se umoudřilo a my 

jsme mohli v mezičase mezi pršením vyrazit na prohlídku Velkého mechového jezírka. Večer 

jsme zapěli s kytarou známé písně a utužili tak ještě víc kolektiv. 

Druhý den nás čekal celodenní výšlap, nejprve do Zlatorudných mlýnů, kde si holky mohly 

vyzkoušet rýžování zlata. Některým to docela šlo a odvezly si tak domů ve zkumavce několik 

zlatých šupinek. Po prohlídce jsme začali stoupat na hřeben, kdy převýšení činilo více než 500 

výškových metrů. Některé žákyně, kdyby mohly,  by nás asi shodily z kopce dolů, jak trpěly. 

Vylezli jsme na zříceninu hradu Edelstein a nad ní se nám otevřely nádherné výhledy jak na 

naši krajinu, tak i do Polska. Tam se děvčata uklidnila a poté již šlapala daleko veseleji. Přes 

hřeben jsme se dostali ke kapli svaté Anny, která je nově opravena a připomíná známý kostel 

v  Neratově. Dále jsme již sestoupily do údolí a přes poslední kopec jsme se dostali na Rejvíz 

z druhé strany. Pro mnohé to byla nejdelší túra v jejich životě, ale popasovali se s ní všichni 

více než dobře. 
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Myslela jsem si, jak jsme holky neutahali, opak byl však pravdou. Večer již byly opět čiperné, 

část jich hrála fotbal, jiné basketbal, některé si hrály v dětském lanovém centru a zbytek zpíval 

pod pergolou. 

 

Třetí, tedy poslední den jsme se s plnou polní vypravili na cestu dolů do Jeseníku. Tato cesta 

byla opravdu moc hezká, neboť vedla po hřebínku. Dostali jsme se k rozhledně, kde jsme si 

trošku odpočali, pokochali jsme se výhledy na Jeseníky, dokonce i Praděd jsme viděli!  Poté 

jsme již pomalu klesali do Jeseníku, odkud jsme se vlakem kodrcali domů. České dráhy opět 

nezklamaly, v Zábřehu na Moravě jsme čekali na zpožděný vlak ze Slovenska, takže nám 

v České Třebové ujel přípoj. Nakonec jsme ale docestovali a musím uznat, že ačkoli byl 

program exkurze náročný, holky se projevily jako správný kolektiv, navzájem si pomáhaly 

a ukázaly naplno své povahy, což bylo přínosné pro nás, učitele. Celkem jsme v hornatém 

terénu za tři dny našlapali téměř 50 km! Už se těším na další zážitky s touto třídou! 

Mgr. Martina Dolečková, třídní učitelka.   
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1.A v Praze 

Také třída 1.A vyjela na odbornou exkurzi. Studenti si v dopoledních hodinách prošli pražskou 

ZOO a odpoledne si prohlédli nové expozice v krásně opraveném Národním muzeu na 

Václavském náměstí. I když byla exkurze jednodenní, počasí nám přálo a závěr roku jsme si 

tak příjemně užili. 

 

 

  



SZeŠ Lanškroun 

76 

Odborná praxe na zavádění chmele v Ročově u Žatce 

Letos  jsme měli opět možnost absolvovat odbornou praxi 3. ročníku Agropodnikání 

v Zemědělském družstvu Podlesí Ročov na zavádění chmelu. Společně s třeťáky jeli i zájemci 

z řad 3. B a 3. C.  Společně potom pracovali na chmelnicích družstva, kde zaváděli chmel na 

drátky nebo kontrolovali při druhém zavádění stav porostu a opravovali rostliny. Celkem se 

postarali o cca 20 ha chmelnic, což bylo asi 80 000 hlav chmele. Počasí nám letos celkem přálo, 

práce šla studentům od ruky. Za to si domů odvezli zaslouženou finanční odměnu. Všichni si 

zkusili náročnost ruční práce v zemědělství, hlavně při pěstování chmele, který je ze všech 

zemědělských plodin na ruční práci nejnáročnější. 

Ing. Irena Ehlová, Mgr. Lenka Chrobáková 
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Projekty Erasmus+ 

 

Water is a Teacher, a Healer, a Mirror (2019 – 2022) 

Voda je léčitel, učitel i zrcadlo  
 

Partneři: ČR, Madeira, Sicílie 

Cíle:  

 role vody a její vliv v rozvoji lidstva, co pro nás voda znamená 

 zkoumání světových vodních systémů  

 pohled na vodu z historického hlediska 

 její zastoupení v umělecké tvorbě, která zobrazuje její význam v každodenním životě  

 vytváření komplexního kontextu, kombinace vědeckých dat s uměleckými výstupy 

(booklet) 

Produkty na téma Voda je život – prezentace, eseje, plakáty, legendy, písně, citáty a definice 

Výměnné pobyty:  

25. 3. – 1. 4. 2022 (pobyt na Madeiře) 

1. 5. – 7. 5. 2022 (pobyt na Sicílii) 

6. 6. – 11. 6. 2022 (pobyt v ČR) 

 

 

Save Nature for Better World ( 2022 – 2023) 

Chraň naši přírodu pro lepší svět 
 

Partneři: Portugalsko, Norsko, Turecko 

Cíle:  

Zaměřit se na recyklaci, šetření energií, výhody ekologické energie či důležitost uhlíkové stopy, 

změnit postoje ke konzumerismu, chovat se šetrně k naší Zemi. 

Produkty: 

Herní aplikace pro výpočet uhlíkové stopy, slovník o změně klimatu- zájmová zahrada 

Erasmus, webové stránky projektu, prezentace, recyklační koutky v budovách partnerských 

škol. 

Výměnné pobyty:  

návštěva v ČR (únor 2022) 

Náplní tohoto setkání byly workshopy zaměřené na zdroje obnovitelné energie spojené 

s návštěvou některých z nich.  

Mgr. Radmila Janoušková  
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Naši studenti a zaměstnanci mají do světa dveře dokořán!!!!!!! 

V únoru 2022 SZeŠ Lanškroun získala akreditaci, která umožňuje pravidelně realizovat 

zahraniční výjezdy (mobility žáků a zaměstnanců školy v oblasti odborného vzdělávání). 

Akreditace je platná po celou dobu trvání programu, tj. do roku 2027. Akreditované organizace 

mají možnost každý rok žádat o finance zjednodušenou formou žádosti. 

Děkujeme paní Mgr. Radmile Janouškové za mimořádný úspěch v získání akreditace! 

My všichni ze zemědělky 
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Jezdecký klub Střední školy zemědělské a veterinární Lanškroun 

Ke konci školního roku 2021/2022 čítá jezdecký klub celkem 67 členů. Z toho je 10 členů 

držitelem licence instruktora nebo trenéra II. třídy. Na zmenšení členské základny měla velký 

vliv pandemie.  

Kroužky 

pondělí  - drezurní a skokové tréninky – Bc. Michaela Špičáková 

úterý – jezdecký kroužek – Bc. Renata Kalousová 

středa – Kroužek pro pokročilé, příprava na zzvj – Bc. Michaela Špičáková 

čtvrtek – fyzioterapie – MVDr. Dominika Švehlová 

sobota/neděle – kroužky pro děti na pony – Bc. Denisa Prokopová, Bc. Markéta Studená, Pavla 

Podhorná 

Jezdecký sport  

Největší přelom pro jezdecký klub přišel s novou jízdárnou na Střední škole zemědělské 

a veterinární, kterou můžeme využívat. Díky tomu můžeme opět pořádat jezdecké závody 

a zkoušky základního výcviku jezdce a co je nejdůležitější, tak kvalitně trénovat a podávat pak 

výsledky při reprezentaci na jezdeckých závodech.  

 

7. 5. 2022 se po dvou leté odmlce konaly první závody „O Hliněný pohár Ladislava 

Novotného“. Závody  začínaly hobby soutěžemi, kterých se mohou účastnit i jezdci a koně bez 

licence. Tyto soutěže měly obtížnost 80 a 90 cm a celkem v nich startovalo téměř 60 dvojic. Po 

těchto soutěžích následovaly soutěže oficiální, kde je za potřebí jezdecké licence a licence koně. 
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Jezdecké závody pro velké koně byly zakončeny soutěží handicap L*/L** do 120 cm. Jako již 

tradičně se tato soutěž jela „O Hliněný pohár Ladislava Novotného“. Pro letošní rok si 

překrásný hliněný pohár odvezla juniorka Agáta Lagronová s klisnou Queen, startující za 

Rodinnou stáj Kopista. Po velkých koních následovali soutěže pro pony. V letošním roce se 

pony soutěže těšili velkému zájmu a celkem ve třech soutěžích odstartovalo 38 dvojic. Celkem 

jezdecké závody čítali přes 160 startů. 

10. 6. 2022 se také po dvouleté odmlce konaly Zkoušky základního výcviku jezdce. Celkem se 

účastnilo 16 uchazečů z toho 7 domácích. Všichni zkoušky úspěšně dokončili. Za náš jezdecký 

klub jmenovitě: Anna Kobrová, Amálie Stahalíková, Kateřina Nosková, Daniela Slánská, 

Denisa Repiská, Adéla Janoušková, Natálie Dusilová. 

Těsně před koncem školního roku jsme se účastnili mistrovství východočeské oblasti v parkuru. 

Kde se nám velice dařilo. Lenka Svobodová (Landrover), Markéta Studená (Nearly Perfect) 

byli součástí družstva, které skončilo na 3. místě. Markéta Studená se ještě umístila na 5. místě 

v oblastním mistrovství žen.  

 

Podpora jezdeckého klubu 

I v letošním školním roce jsme se mohli účastnit jezdeckých závodů díky podpoře z rozpočtu 

města Lanškroun a Pardubického kraje. 

Bc. Michaela Špičáková 
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Pro zaměstnance – akce hrazené z FKSP 

Polsko, 9. 10. 2021 

První letošní akce. Kudova-Zdrój, Bludné skály, Karlów - Stolové hory, lázně Polanice-Zdrój 

Zajímavý turistický zážitek! 

 

Vánoční Rožnov, 19. 12. 2021 

Výlet pro zaměstnance školy v předvánočním čase zajistila jako vždy paní Felcmanová. Skvělé 

počasí, nádherná předvánoční atmosféra byla dechberoucí. Prohlédli jsme si výrobu svíček ve 

firmě UNIPAR a zakoupili krásné dárečky.  

Vánočně laděný skanzen byl také příjemným zážitkem. Perlou na konci výletu byl nově 

postavený Libušín, kde jsme zakončili výlet objednanou večeří. 

Krásný zážitek! 

Mgr. Lenka Tejklová 
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Kittenbergerovy zahrady, Melk, Krems, lodí po Dunaji údolím Wachau, 4. 6. 2022 

Letošní druhá akce připravená paní Felcmanovou byla také krásným zážitkem. Autobusový 

zájezd do Rakouska se velmi povedl, počasí bylo luxusní, jako na objednávku. 

Krásné zahrady, historická architektura a úžasné přírodní scenérie údolí Wachau nás provedly 

celým slunečným dnem.  

Mgr. Lenka Tejklová 
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Realizované a plánované projekty 

Investiční akce spolufinancované PaK a MAS Lanškrounsko (KAP) 

Investiční akce - Stavba 16 boxů pro koně za 3,7 milionu korun byla realizována ve školním 

roce 2020/2021, stavba tvoří ucelený komplex ustájení pro školní koně na jednom místě 

a usnadňuje tak výuku předmětu jezdectví na SZeŠ Lanškroun.  

Realizace venkovních učeben a jejich zázemí pro výuku oborů Agropodnikání a Veterinářství 

- II etapa. Předmětem projektu byla úprava Venkovního areálu pro výuku jezdectví, včetně 

technického zázemí. Tato infrastruktura (dokončená ve školním roce 2021/2022 za 

4,25 milionu korun) slouží ke zkvalitnění výuky žáků v technických oborech Agropodnikání 

a Veterinářství. 

 

Investiční akce spolufinancované PaK a OPŽP 

Dalším investičním záměrem, který je rozpracován do fáze projektové dokumentace 

s předpokládanou realizací v letech 2022/2023, 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 zavlažování 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 32 milionu korun. 

Dále je plánována výstavba FVE na střechách budov v areálu školy a školního statku 

s očekávanou realizací v letech 2023/2024 s částkou 21,7 milionu korun. 

Investice I-KAP II – Šablony II v koordinaci PaK 

Na přelomu školního roku 2021/2022 byla zrealizována modernizace učebny Biologie a jejího 

vybavení. 

Investiční akce Pardubického kraje (KAP III) 

Výstavba tělocvičny. Přestavba, resp. výstavba tělocvičny pro výuku žáků všech vyučovaných 

oborů SZeŠ Lanškroun (se zázemím šaten, sociálních zařízení, kabinetů vyučujících a učeben 

- posilovny a zdravovědy) je dočasně odložena. 

Ing. David Hruška, ředitel školy 
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Ve školním roce 2021/2022 (6.-11.10.2021) proběhla ze strany ČŠI na SZeŠ Lanškroun 

inspekční činnost. Předmětem inspekční činnosti vykonané podle § 174 odst. 2 písm. b) a c) 

zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 

vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, bylo zjišťování a hodnocení 

podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání, včetně hodnocení naplňování školních vzdělávacích 

programů. 

Závěry inspekční činnosti ČŠI:  

Vývoj školy  

Silné stránky 

- výrazný rozvoj materiálně technických podmínek 

- od poslední inspekční činnosti došlo k navýšení počtu žáků 

- reálná vize podpořená bohatou projektovou činností a materiálními podmínkami vytvářejí 

dobré předpoklady pro rozvoj vzdělávání 

- široká síť sociálních partnerů podporuje osobnostní a sociální rozvoj žáků a přispívá ke 

zvýšení kvality a atraktivity odborného vzdělávání 

- příjemná pracovní atmosféra vyučovacích hodin podporující otevřenou komunikaci mezi 

učiteli a žáky.  

Slabé stránky a/nebo příležitosti ke zlepšení  

- ojedinělé využívání závěrů hodin k účelnému ověřování pochopení učiva žáky a dosažení 

stanoveného cíle hodiny 

- pro zefektivnění vzdělávacích strategií na úrovni školy chybí systematické využívání 

vzájemných hospitací a sdílení nových poznatků z dalšího vzdělávání pedagogických 

pracovníků 

- vyučující málo využívají formativní zpětnou vazbu jako prostředek rozvoje osobnosti žáka 

a motivace k jeho dalšímu vzdělávání 

Doporučení pro zlepšení činnosti školy  

- ve struktuře vyučovacích hodin účelně pracovat s cílem, v závěru hodin ověřovat míru jeho 

naplnění 

- zaměřit se na využívání formativního hodnocení žáků, využít možnosti dalšího vzdělávání 

pedagogických pracovníků v této oblasti 

- využívat vzájemných hospitací pro sdílení nových poznatků z dalšího vzdělávání 

pedagogických pracovníků, metod a forem práce 

Ing. David Hruška, ředitel školy 

  

XII. INSPEKČNÍ ČINNOST PROVEDENÁ ČŠI 
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Rozvaha 

 

  

XIII. HOSPODAŘENÍ ŠKOLY 

2020 
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Výsledovka 

 

 

 

Fondy 
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Dotace 

 

 

 

Karel Tribula, ekonom školy 
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Výroční zpráva dle §18 zákona č. 106/1999 Sb., za rok 2021 

1) Každý povinný subjekt musí vždy do l. března zveřejnit výroční zprávu za předcházející 

kalendářní rok o své činnosti v oblasti poskytování informací podle tohoto zákona obsahující 

následující údaje: 

a) počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti: 

b) počet podaných odvolání proti rozhodnutí: .................................................................................... 38 

c) opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí 

povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace a přehled všech výdajů, které povinný 

subjekt vynaložil v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech podle tohoto zákona, 

a to včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a nákladů na právní zastoupení: 

d) výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní 

licence: ........................................................................................................................................... 0 

e) počet stížností podaných podle Š 16a, důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich 

vyřízení: ......................................................................................................................................... 0 

f) další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona: .............................................................. 0 

2) Pokud má povinný subjekt zvláštním zákonem uloženou povinnost předkládat veřejnou výroční 

zprávu obsahující informace o jeho činnosti, začleňuje údaje podle odstavce 1 do této výroční 

zprávy jako její samostatnou část s názvem Poskytování informací podle zákona č.106/1999 Sb., 

o svobodném přístupu k informacím. 

V Lanškrouně 15. 1. 2022 

Ing. David Hruška 

ředitel školy 

 

XIV. POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ PODLE ZÁKONA č.106/1999 Sb., O SVOBODNÉM 

PŘÍSTUPU K INFORMACÍM 
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