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Slovo ředitele  

Zdá se, že léta nám běží stále rychleji. Letos to bude 5. listopadu již 157 let od zahájení výuky 
na zemědělské škole v Chrudimi. Jsme hrdi na to, že jsme zůstali po celou dobu existence školy 
věrni zemědělskému vzdělávání a věřím, že tomu bude i nadále. Ujišťují mě v tom dvě fakta. 
Na straně jedné zvyšující se zájem o naše absolventy obou zemědělských oborů ze strany 
zemědělských podniků a podnikatelů a na straně druhé mírně rostoucí zájem o studium nejen 
maturitního oboru, ale zejména učebního oboru. 

Co se nám ve škole daří, je zajišťování moderních učebních pomůcek pro teoretické i praktické 
vzdělávání. To, že každá kmenová třída i odborná učebna je vybavena výškově stavitelnými 
lavicemi i židlemi pro žáky, dataprojektory, elektricky ovládanými promítacími plátny, 
připojením k internetu a ozvučením, je v současné době náš standard. V odborných učebnách 
je možno se setkat s vizualizéry napojenými na dataprojektor, mikroskopy napojenými na 
počítač a dataprojektor a dalšími novými moderními přístroji, kterými se blížíme ke 
standardnímu vybavení přístroji současných zemědělských podniků.  

Co by významně mělo přispět ke zkvalitnění zejména praktického vzdělávání, je vzdělávací 
centrum na školním statku, které bylo ve školním roce 2018/2019 slavnostně otevřeno dne 6. 
prosince 2018. Co jsme získali? Byly vybudovány dvě učebny pro výuku praxe a odborného 
výcviku, velká posluchárna s kapacitou 60 míst nejen pro výuku, ale i pro pořádání přednášek 
z odborných předmětů pro žáky i odbornou zemědělskou veřejnost. Žáci se dočkali lepšího 
sociálního zázemí ve formě nových šaten, sociálních zařízení a kuchyňky. Aby nezůstalo pouze 
u zkvalitňování zázemí pro výuku, modernizujeme i učební pomůcky pro výuku zejména 
odborných předmětů a praktického vzdělávání. Žáci budou moci při výuce využívat drony na 
přehlídku porostů i pozemků. V tomto máme významný předstih před zemědělskými podniky 
a zemědělskými podnikateli. Pořídili jsme nový přístroj na zjišťování parametrů semen 
sklízených ploch, nový silnější traktor s vyšší tahovou silou pro výuku praxe a odborného 
výcviku a další učební pomůcky. Traktor jsme pořídili z dotačního titulu Ministerstva 
zemědělství ČR „centra odborné přípravy“. Jeho síla umožní využívání mnoha dalších strojů, 
které máme na školním statku, pro výuku praxe a odborného výcviku. 

Domnívám se, že materiální zabezpečení výuky spočívající ve výukových prostorách, technice 
a učebních pomůckách máme na velmi dobré úrovni. Nyní se musíme zaměřit na změnu metod 
výuky a hodnocení výsledků vzdělávání. Současné vzdělávání nemůže probíhat klasickými 
metodami, které byly účinné v minulé době. Vzhledem k rozvoji informačních technologií se 
metody výuky musí posunout tímto směrem. Žáci se musí naučit získávat informace, 
zpracovávat je a vyvozovat správné závěry. To vyžaduje významnou změnu na straně 
vyučujících. Bohužel ne vždy se nám to daří. I hodnocení výsledků vzdělávání se musí 
přeorientovat od klasického známkování k novějším formám hodnocení, jako například 
k formativnímu hodnocení. Zde se vytváří prostor pro další vzdělávání pedagogických 
pracovníků. Pouze dobře odborně připravený absolvent se může dobře uplatnit na trhu práce 
a zároveň dělat dobrou reklamu škole. 

Oborová nabídka vzdělávání se nám bohužel zúžila na dva zemědělské obory, a to maturitní 
obor Agropodnikání a učební obor Zemědělec, farmář. Dříve moderní obor Ekologie a životní 
prostředí splnil svou historickou úlohu a v současnosti patří mezi obory, o které mezi mládeží 
není takřka zájem. Budeme se snažit do budoucna v rámci oboru najít zaměření, které bude 
pro žáky zajímavé, aktuální a po jehož absolvování budou mít možnost získat odpovídající 
zaměstnání. 
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Bez spolupráce se sociálními partnery není v současné době možné realizovat moderní 
vzdělávání. Počet podniků, se kterými máme podepsány dohody o spolupráci se rozrostl na 
počet 8. V čem spočívá nezbytnost spolupráce? Škola nemá finanční prostředky na nákup 
moderních strojů a technologií. Sociální partneři je mají, nabízejí je pro potřeby výuky 
v různých formách. Počínaje zapůjčováním moderních strojů na výuku praxe a odborného 
výcviku, předváděním moderní techniky, pořádáním odborných přednášek až po možnost 
realizace praxí a odborných výcviků na pracovištích sociálních partnerů. Stejně důležitá je i 
spolupráce s profesními organizacemi, jako s Agrární komorou Pardubického kraje, 
Zemědělským svazem Pardubického kraje a Agrovenkovem, o.p.s.  

Dle předchozích informací bychom mohli být spokojeni, ale nemůžeme. Stále je co zlepšovat. 
Přestože se nám daří zvyšovat úspěšnost u maturitní zkoušky, nemůžeme být s výsledky 
spokojení. Rezervy máme i ve využívání moderních učebních pomůcek ve výuce i ve využívání 
moderních metod výuky. Jsem přesvědčen, že v následujícím školním roce se nám bude dařit. 

Výroční zpráva z podstatné části nechává nahlédnout pod pokličku naší školy. Závěrem bych 
chtěl poděkovat všem zaměstnancům školy, kteří ji vytvářejí – kolegům, pedagogům i 
nepedagogickým pracovníkům, interním i externím učitelům.  

Ing. Stanislav Valášek, ředitel školy 
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Charakteristika školy 

VÝVOJ 

Zemědělská škola v Chrudimi je svým založením v roce 1862 druhou nejstarší zemědělskou 
školou v Čechách a na Moravě. Původně i jako hospodářská škola dvouletá, později čtyřletá, 
vytvořila nepřetržitou vzdělávací činností bohatou tradici zemědělského školství. 

Vrcholné období rozvoje školy spadá mezi roky 1920–1949, kdy byly zastoupeny: 

• Vyšší hospodářská škola 

• Vyšší hospodyňská škola 

• Vyšší rolnická škola a státní pedagogický kurz pro vzdělávání učitelů. 

Změny ve společnosti v roce 1989 a hlavně zásadní změny v našem zemědělství zapříčinily 
přeměnu chrudimské školy: 

Střední zemědělská škola -  změnila původní studijní obor Pěstitelství a Chovatelství na nový 
obor – Agropodnikání (1993), který odráží změny v současném hospodaření a umožňuje velký 
výběr ve volbě vyučovacích předmětů. 

Rodinná škola – vznikla v r. 1991 s představou navázat na tradici hospodyňských škol 
v Chrudimi (jedné z nejstarších v Evropě – založena v roce 1887). 

Rozhodnutím ministra školství bylo utlumeno maturitní studium na státních školách, 
a k 1. 9. 2000 byla škola vyřazena ze sítě. 

Vyšší odborná škola – navazuje na historický vývoj chrudimské školy a na její vrcholné období 
mezi dvěma světovými válkami. Schválený projekt vyššího odborného studia (jediné v okrese) 
umožnil od 1. 9. 1996 otevřít ekologický studijní obor „Správa ochrany životního prostředí.“  

Poslední koncepční změnou bylo rozšíření nabídky vzdělávání o SOU zemědělské s učebním 
oborem „Zemědělec, farmář.“ 

V současné době vedle sebe tedy existují tři typy škol:  

1. Vyšší odborná škola 

2. Střední škola zemědělská 

3. Střední odborné učiliště 

Celý vzdělávací proces na škole je ryze zemědělského a ekologického charakteru. Výše 
uvedenou kombinací dochází k plnému využití technického vybavení a personálního zázemí 
školy. Nedochází k tříštění zájmů studentů ani výuky, struktura studijních oborů se jeví pro 
regiony Chrudim a Pardubice jako optimální. 

Jedním z klíčových problémů je vyrovnanost vzdělávací nabídky a poptávky a využití kapacity 
zemědělských škol a jejich sladění na požadovanou kvalifikační strukturu. 

Již v současné době se jeví, že na každý VÚSC budou v závislosti na intenzitě zemědělské 
produkce připadat 1 – 2 klasické zemědělské školy. 

Ideální situace podle některých odborníků předpokládá soustředění všech úrovní 
zemědělského vzdělávání v rámci celého regionu do jednoho místa (současný stav školy 
v regionu ČR). Tato varianta bude potom zaručovat nejen maximální využití kapacity školy, ale 
i optimální ekonomické využití školního hospodářství. Předpokládat však musíme školní 
hospodářství přiměřeně velké, ekonomicky stabilizované, umístěné ve státních objektech 
a hospodařících na státních pozemcích s minimálním pronájmem nestátní půdy. 
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SOUČASNOST 

Střední zemědělská škola obdržela zřizovací listinu MŠMT ČR 1. ledna 1991.   

Další zřizovací listinou (č. j. 15442/93-270) se změnil název na Střední zemědělskou a rodinnou 
školu v Chrudimi. 

Dodatkem ke zřizovací listině (č. j. 25004/94-60) byla změna z rozpočtové na příspěvkovou 
organizaci s platností od 1. 1. 1995. 

Dodatkem č. 2 ke zřizovací listině (č. j. 15.746/95-60) se stává nedílnou součástí školy domov 
mládeže a školní jídelna. 

Dodatkem č. 3 ke zřizovací listině (č. j. 20.222/96-60) byl rozšířen název školy na Střední 
zemědělská škola, Rodinná škola a Vyšší odborná škola, sídlo: Poděbradova 842, 537 60 
Chrudim, s platností od 1. 9. 1996. 

Rozhodnutím MŠMT ČR (č. j. 14.564/96-60-05) ze dne 26. 7. 1996 byla s účinností od 

1. 9. 1996 zařazena do sítě škol. 

Dalším rozhodnutím (č. j. 33.809/97-21) ze dne 9. 1. 1998 došlo ke změně zařazení do sítě škol 
s účinností od 1. 9. 1998. 

Rozhodnutím MŠMT ČR (č. j. 13.515/99-21) ze dne 26. 2. 1999 došlo k další změně zařazení do 
sítě škol s účinností od 1. 4. 1999. 

Rozhodnutím MŠMT ČR (č. j. 17.848/99-21) ze dne 25. 3. 1999 došlo k zařazení do sítě škol 
s účinností od 1. 4. 1999 s názvem školy Střední zemědělská škola, Rodinná škola a Vyšší 
odborná škola Chrudim, Poděbradova 842, identifikátor zařízení: 600011968. 

Pod č. j. 18.427/99-21 ze dne 30. 3. 1999 jsme obdrželi změnu zřizovací listiny – dodatek č. 4 s 
účinností od 1. 4. 1999, jímž se upravuje název organizace na Střední zemědělská škola, 
Rodinná škola a Vyšší odborná škola Chrudim, Poděbradova 842, ve zkratce SZemŠ, RŠ a VOŠ 
Chrudim. 

Rozhodnutím MŠMT ČR (č. j. 10.019/2000-21) ze dne 12. 1. 2000 se mění zařazení do sítě škol 
s účinností od 1. 9. 2000 s názvem školy Vyšší odborná škola, Střední zemědělská škola, 
Rodinná škola a Střední odborné učiliště, Chrudim, Poděbradova 842. 

Dodatkem č. 5 ke zřizovací listině (č. j. 11.775/2000-21) ze dne 27. 1. 2000 byl změněn název 
školy na Vyšší odborná škola, Střední zemědělská škola, Rodinná škola a Střední odborné 
učiliště, Chrudim, Poděbradova 842. 

Rozhodnutím MŠMT ČR (č. j. 12.992/2000-21) ze dne 15. 3. 2000 se mění zařazení do sítě škol 
s účinností od 1. 9. 2000 s názvem školy Vyšší odborná škola, Střední zemědělská škola a 
Střední odborné učiliště, Chrudim, Poděbradova 842. 

Dodatkem č. 6 ke zřizovací listině (č. j. 15 577/2000-21) ze dne 24. 5. 2000 se mění zařazení do 
sítě škol s účinností od 1. 9. 2000 s názvem školy Vyšší odborná škola, Střední zemědělská škola 
a Střední odborné učiliště, Chrudim, Poděbradova 842. 

Na základě § 2 odst. 1 zák. č. 157/2000 Sb. o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku 
ČR do majetku krajů a na základě rozhodnutí MŠMT ČR č. j. 24318/2001-14 ze dne 25. 9. 2001 
vydaného podle § 1 citovaného zákona, přešla zřizovatelská funkce k příspěvkové organizaci 
VOŠ, SZeŠ a SOU Chrudim s účinností od 1. 10. 2001 na Pardubický kraj. 

MŠMT podle § 13a odst. 2 a § 13b odst. 3 a odst. 9 zák. č. 564/1990 Sb., o státní správě 
a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších předpisů, mění zařazení do sítě škol, 
předškolních zařízení a školských zařízení s účinností od 13. 12. 2001. 
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Podle ust. § 35 odst. 2 písm. k) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, a podle ust. § 27 odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, vydává zastupitelstvo 
Pardubického kraje tuto zřizovací listinu schválenou usnesením ze dne 17. 4. 2003. 

Zřizovací listina byla doplněna dodatkem č. 1 ze dne 17. 3. 2005 a dodatkem č. 2 ze dne  16. 6. 
2005. 

Zřizovací listina č. j.: KrÚ 18384/2005 OŠMS/11 ze dne 27. 10. 2005 mění název školy na Vyšší 
odborná škola a Střední škola zemědělská Chrudim. 

Na základě rozhodnutí zastupitelstva Pardubického kraje došlo ke splynutí školy a Školního 
statku Vestec. Vznikl nový subjekt dle zřizovací listiny č. j.: KrÚ 12332/2006 OŠMS ze dne 
23. 2. 2006 s nabytím účinnosti dnem 1. 7. 2006. Nový název Střední škola zemědělská a Vyšší 
odborná škola Chrudim. 

Po rozhodnutí o splynutí školy a školního statku vyhlásil zřizovatel, dle školského zákona  

č. 561/2004 Sb., konkurzní řízení na funkci ředitele. 

Konkurz se konal dne 17. 5. 2006. Po schválení Radou Pardubického kraje byl do funkce 

ředitele školy jmenován hejtmanem Pardubického kraje dne 25. 5. 2006 Ing. Stanislav Valášek, 
s platností od 1. 7. 2006. 

Škola sdružuje vlastní SŠZ, VOŠ, SOU, domov mládeže, školní jídelnu a školní statek. Celý 
komplex je řízen jedním ředitelstvím školy. 

Přehled oboru vzdělávání v rejstříku škol 

Škola má povoleny v síti škol tyto studijní obory podle klasifikace kmenových oborů vzdělání:  

 

Vyšší odborná škola 

1. 16-01-N/01 Správa ochrany životního prostředí 

 dálkové studium tříleté 

vyučuje se podle schválených učebních dokumentů MŠMT ČR č. j. 44929/2016  

ze dne 13. 1. 2016 s účinností od 1. 9. 2016 

2. 16-01-N/01    Správa ochrany životního prostředí 

  denní studium tříleté 

vyučuje se podle schválených učebních dokumentů MŠMT ČR č. j. 44929/2016  

ze dne 13. 1. 2016 s účinností od 1. 9. 2016 

Pro první, druhý a třetí ročník letního období 

3. 16-01-N/01    Správa ochrany životního prostředí 

  denní studium tříleté 

vyučuje se podle schválených učebních dokumentů MŠMT ČR č. j. 10135/2015 

ze dne 9. 6. 2015 s účinností od 1. 9. 2016 

pouze třetí ročník denního studia v zimním období 
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Střední zemědělská škola  

1. 41-41-M/01 Agropodnikání 

 denní studium čtyřleté 

vyučuje od 1. 9. 2015 dle ŠVP č. j. 959/2015 (pro 4. ročník) 

vyučuje od 1. 9. 2016 dle ŠVP č. j. 866/2016 (pro 1. až 3. ročník) 

 2. 41-41-M/01 Agropodnikání 

 dálkové studium pětileté 

vyučuje od 1. 9. 2009 dle ŠVP č. j. 117/2009  

3. 16-01-M/01 Ekologie a životní prostředí 

 denní studium  čtyřleté 

vyučuje od 1. 9. 2015 dle ŠVP č. j. 959/2015 (pro 4. ročník denního studia) 

vyučuje od 1. 9. 2016 dle ŠVP č. j. 866/2016 (pro 2. a 3. ročník denního studia) 

 

Střední odborné učiliště 

1. 41-51-H/01 Zemědělec, farmář 

 denní studium tříleté 

vyučuje od 1. 9. 2011 dle ŠVP č. j. 117/2009 

 

Kapacity ve školním roce 2018/19 

Škola sdružuje: 

 
schválená 

kapacita 
IZO 

VOŠ 270 žáků 108 008 193 

SŠZ 420 žáků 060 103 361 

SOU 90 žáků 110 100 875 

Domov mládeže 120 lůžek 108 008 029 

Školní jídelna 700 jídel 108 008 053 
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Charakteristika školního roku 2018/2019 

Ve školním roce 2018/19 se na SŠZ a VOŠ Chrudim vyučovalo celkem v 14 třídách, z toho 5 tříd 
Agropodnikání, 3 třídy Ekologie a životní prostředí, 3 třídy učebního oboru Zemědělec, farmář 
a 1 studijní skupiny denního studia VOŠ a 1 studijní skupiny dálkového studia VOŠ a 1 třídy 
dálkového studia Agropodnikání. V 14 třídách studovalo podle výkazu k 30. 9. 2018 na VOŠ a 
na SŠ celkem 233 žáků a studentů.  

 Na VOŠ 6 studentů v denní formě studia (8 v dálkové formě studia), z toho 5 dívek 
v denní formě studia (3 v dálkové formě studia). 

 Na SŠ 210 žáků v denní formě studia (9 v dálkové formě studia), z toho 104 dívek 
v denní formě studia (7 v dálkové formě). 

Naše škola je státní školou poskytující čtyřleté odborné vzdělání, tříleté odborné vzdělání a 
tříleté vyšší odborné vzdělání. 

Cílem studia je nejen dosažení náležité úrovně znalostí, ale rovněž rozvoj osobní zkušenosti 
žáka. 

Při výchově a vzdělávání: 

• podporujeme rozvoj osobnosti žáků, jejich sebevědomí a vůli 

• vedeme žáky k osobní odpovědnosti za dosažené výsledky a k samostatnému 
myšlení 

• aktivizujeme jejich tvůrčí schopnosti 

• snažíme se o komunikativní způsob vyučování, vstřícné a partnerské vystupování 
a jednání 

• zajišťujeme rozvoj jazykové výuky s řadou možností mezinárodních kontaktů 

• poskytujeme možnost odborné profilace a specializace studentů s výběrem 
volitelných předmětů 

 

Všichni žáci a studenti mají příležitost předvést, co je v jejich možnostech, zlepšovat se a získat 
spravedlivé ocenění a uznání. 

 

Stavy žáků k 30. 9. 2018, třídní učitelé a vedoucí studijních skupin jednotlivých tříd a studijních 
skupin: 

 

třída počet třídní učitel(ka) 

1. A 29 Mgr. Daniela Mihulková 

1. F 31 Mgr. Ivana Hrubá 

2. A 22 Ing. Tomáš Kachlík 

2. C 4 Ing. Tomáš Kachlík 

2. F 21 Ing. Karel Vondra 

3. A 26 Ing. Ludmila Kabelová 

3. C 8 Ing. Ludmila Kabelová 

3. F 24 Mgr. Petra Krpatová 

4. A 20 Mgr. Marie Viková 
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třída počet třídní učitel(ka) 

4. B 14 Mgr. Kateřina Pilná 

4. C 11 Mgr. Kateřina Pilná  

4. D 9 PhDr. Romana Zaňková 

V2D 8 PhDr. Iva Bergmanová 

V3A 6 Mgr. Josef Vozanka 

 

Obory, zaměření a orientace podle jednotlivých tříd a studijních skupin: 

1. A Agropodnikání - podnikání a služby 

2. A Agropodnikání - podnikání a služby 

3. A Agropodnikání - podnikání a služby 

4. A Agropodnikání - podnikání a služby 

4. B Agropodnikání - podnikání a služby 

4. D Agropodnikání - podnikání a služby 

 

2. C Ekologie a životní prostředí 

3. C Ekologie a životní prostředí 

4. C Ekologie a životní prostředí 

 

1. F Zemědělec, farmář 

2. F Zemědělec, farmář 

3. F Zemědělec, farmář 

 

V3A Správa ochrany životního prostředí 

V2D Správa ochrany životního prostředí 

3. 9. 2018 zahájení školního roku  

Školní rok zahájil z rozhlasu ministr školství.  

Ve školním roce 2018/19 vyučovalo ve všech třídách včetně ředitele a zástupce 29 stálých 
pedagogických pracovníků a 2 externích učitele vyučujících odborné předměty na vyšší 
odborné škole. Jedná se o odborníky ze specializovaných pracovišť. 

Střední škola zemědělská 

Výuka byla zahájena 3. 9. 2018 a ukončena 28. 6. 2019. Žáci 1. – 3. ročníků měli volno za 
prázdninovou praxi od 21. 6. – 27. 6. 2019. Žáci 1. a 2. ročníků náhradou vykonávali podle 
harmonogramu praxi na Školním statku Vestec, Třída 1. F konala prázdninovou praxi ve 
společnosti SELGEN Úhřetice a na Školním statku Vestec. 3. ročníky maturitních oborů a 2. 
Ročník učebního oboru vykonávají prázdninovou praxi v oblastech zemědělství a ekologie ve 
smluvních organizacích.  

Další pracoviště, na nichž žáci vykonávali praxi během roku: 

• CEREA, a. s. Černá za Bory 

• 1. zemědělská a. s., Tuněchody 
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• ŠS Vestec 

• Městské lesy Chrudim 

• SELGEN Úhřetice 

• CHKO Železné hory 

• Ekocentrum Paleta Pardubice 

• CHKO Pálava 
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Přehled učebních plánů vyučovaných ve školním roce 2018/2019 

Agropodnikání 41-41-M/01 

Motivační název „Podnikání v zemědělství“, platnost od 19. 8. 2015 č. j. 959/2015. Výuka podle 
tohoto ŠVP ve školním roce 2018/2019 probíhala ve čtvrtém ročníku. 

Předmět / ročník I II III IV Celkem 

Všeobecně vzdělávací předměty 24 21 16 13 74 

Český jazyk 3 3 3 3 12 

Anglický jazyk/Německý jazyk 3 3 4 4 14 

Základy společenských věd 0 2 2   0 4 

Dějepis 2 0 0 0 2 

Fyzika 2 0 0 0 2 

Chemie 3 3 0 0 6 

Biologie a ekologie 2 0 0 0 2 

Matematika 3 3 3 3 12 

Tělesná výchova 2 2 2 2 8 

Informační a komunikační 
technologie 

2 1 1 1 5 

Psaní na stroji 0 1 0 0 1 

Obchodní korespondence 0 0 1 0 1 

Aplikovaná biologie 2 3 0 0 5 

Odborné předměty 9 12 16 19 56 

Ekonomika 0 2 2 2 6 

Účetnictví 0 0 2 2 4 

Základy mechanizace 2 0 0 0 2 

Pěstování rostlin 2 2 3 3 10 

Chov zvířat 2 2 3 3 10 

Rozvoj venkova 0 0 0 2 2 

Mechanizace zemědělské výroby 0 1 1 0 2 

Zpracování zemědělských 
výrobků 

0 0 0 2 2 

Veterinářství a plemenářství/ 
Zahradnictví a ovocnářství 

0 0 0 2 2 

Praxe učební 3 3 3 3 12 

Motorová vozidla 0 2 2 0 4 

CELKEM 33 33 32 32 130 
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Agropodnikání 41-41-M/01 

Motivační název „Podnikání v zemědělství“, platnost od 19. 8. 2016 č. j. 866/2016. 

Výuka podle tohoto ŠVP ve školním roce 2018/2019 probíhala v prvním až třetím ročníku. 

Předmět / ročník I II III IV Celkem 

Všeobecně vzdělávací předměty 22 19 16 15 74 

Český jazyk 3 3 4 4 14 

Anglický jazyk/Německý jazyk 3 3 4 4 14 

Základy společenských věd 2 2 2 0 6 

Fyzika 2 0 0 0 2 

Chemie 3 3 0 0 6 

Biologie a ekologie 2 2 0 0 4 

Matematika 3 3 3 3 12 

Tělesná výchova 2 2 2 2 8 

Informační a komunikační technologie 2 1 1 2 6 

Odborné předměty 11 14 17 17 56 

Aplikovaná biologie 2 2 1 0 5 

Ekonomika 0 3 3 2 8 

Základy mechanizace 2 0 0 0 2 

Pěstování rostlin 2 2 3 3 10 

Chov zvířat 2 2 3 3 10 

Rozvoj venkova 0 0 0 2 2 

Mechanizace zemědělské výroby 0 0 2 0 2 

Zpracování zemědělských výrobků 0 0 0 2 2 

Veterinářství a plemenářství/ Zahradnictví 
a ovocnářství 

0 0 0 2 2 

Praxe učební 3 3 3 3 12 

Motorová vozidla 0 2 2 0 4 

Celkem 33 33 33 32 130 
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Agropodnikání 41-41-M/01 dálková forma studia 

Motivační název „Podnikání v zemědělství“, platnost od 1. 9. 2009 č. j. 117/2009. 

 

Předmět / ročník I II III IV V Celkem 

Povinné předměty 136 144 128 88 88 584 

Český jazyk 16 24 24 24 24 112 

Anglický jazyk/Německý jazyk 16 24 24 24 24 112 

Základy společenských věd 0 8 8 16 16 48 

Dějepis 16 0 0 0 0 16 

Fyzika 16 0 0 0 0 16 

Chemie 24 24 0 0 0 48 

Biologie a ekologie 16 0 0 0 0 16 

Matematika 16 24 24 24 24 112 

Informační a komunikační 
technologie 

16 8 24 0 0 48 

Psaní na stroji 0 8 0 0 0 8 

Obchodní korespondence 0 0 8 0 0 8 

Aplikovaná biologie 0 24 16 0 0 40 

Odborné předměty 64 64 96 112 96 432 

Ekonomika 0 0 16 16 16 48 

Účetnictví 0 0 0 16 16 32 

Základy mechanizace 16 0 0 0 0 16 

Pěstování rostlin 16 16 16 16 16 80 

Chov zvířat 16 16 16 16 16 80 

Rozvoj venkova 0 0 0 16 16 32 

Mechanizace zemědělské výroby 0 16 0 0 0 16 

Zpracování zemědělských 
výrobků 

0 0 16 0 0 16 

Motorová vozidla 0 0 16 16 0 32 

Praxe učební 16 16 16 16 16 80 

Volitelné předměty 0 0 0 16 16 32 

Veterinářství a plemenářství/ 
Zahradnictví a ovocnářství 

0 0 0 16 16 32 

CELKEM 200 208 224 216 200 1056 
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Ekologie a životní prostředí 16-01-M/01 

Motivační název „Ekologie a ochrana krajiny“, platnost 19. 8. 2016 č. j. 866/2016. 

Výuka podle tohoto ŠVP ve školním roce 2018/2019 probíhala ve a druhém ročníku. 

Předmět / ročník I II III IV ŠVP 

Všeobecně vzdělávací předměty 22 19 16 15 72 

Český jazyk 3 3 4 4 14 

Anglický jazyk/Německý jazyk 3 3 4 4 14 

Základy společenských věd 2 2 2 0 6 

Chemie 3 3 0 0 6 

Fyzika 2 0 0 0 2 

Biologie 2 2 0 0 4 

Matematika 3 3 3 3 12 

Tělesná výchova 2 2 2 2 8 

Informační a komunikační technologie 2 1 1 2 6 

Odborné předměty 11 14 17 18 60 

Ekonomika životního prostředí 0 2 2 0 4 

Aplikovaná biologie 2 1 0 0 3 

Aplikovaná chemie 0 0 3 0 3 

Obecná ekologie 0 0 2 1 3 

Meteorologie 0 1 0 0 1 

Geografie 2 0 0 0 2 

Geologie a pedologie 2 2 0 0 4 

Ochrana přírody 0 0 2 3 5 

Krajina a životní prostředí 0 0 0 2 2 

Odpady 0 0 0 3 3 

Právo v životním prostředí 0 0 1 2 3 

Hygiena a toxikologie 0 0 2 0 2 

Biotechnologie 0 0 0 2 2 

Praxe učební 3 3 3 3 12 

Monitoring životního prostředí 0 0 2 2 4 

Základy lesnictví a myslivosti 0 2 0 0 2 

Základy rybářství a hydrologie 0 2 0 0 2 

Základy zemědělských výrob 2 1 0 0 3 

Celkem 33 33 33 33 132 
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Ekologie a životní prostředí 16-01-M/01 

Motivační název „Ekologie a ochrana krajiny“, platnost 19. 8. 2015 č. j. 959/2015. 

Výuka podle tohoto ŠVP ve školním roce 2018/2019 probíhala ve třetím a čtvrtém ročníku. 

Předmět / ročník I II III IV ŠVP 

Všeobecně vzdělávací předměty 22 18 15 13 68 

Český jazyk 3 3 3 3 12 

Anglický jazyk/Německý jazyk 3 3 4 4 14 

Základy společenských věd 0 2 2 0 4 

Dějepis 2 0 0 0 2 

Chemie 2 2 0 0 4 

Fyzika 2 0 0 0 2 

Biologie 2 2 0 0 4 

Matematika 3 3 3 3 12 

Tělesná výchova 2 2 2 2 8 

Informační a komunikační technologie 2 1 1 1 5 

Psaní na stroji 1 0 0 0 1 

Odborné předměty 11 15 17 21 64 

Ekonomika životního prostředí 0 2 2 0 4 

Aplikovaná biologie 2 2 0 0 4 

Aplikovaná chemie 0 0 3 1 4 

Ekologie 0 0 2 2 4 

Meteorologie a hydrologie 1 2 0 0 3 

Geografie 3 0 0 0 3 

Geologie a pedologie 2 2 0 0 4 

Ochrana životního prostředí 0 0 3 4 7 

Krajina a životní prostředí 0 0 0 4 4 

Odpady 0 0 0 3 3 

Právo v životním prostředí 0 2 0 2 4 

Hygiena a toxikologie 0 0 2 0 2 

Biotechnologie 0 2 0 0 2 

Praxe učební 3 3 3 3 10 

Monitoring životního prostředí 0 0 2 2 4 

CELKEM 33 33 32 34 132 
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Zemědělec, farmář 41-51-H/01 

Platnost od 1. 9. 2010 č. j. 100/2009 

Výuka podle tohoto ŠVP ve školním roce 2018/2019 probíhala ve všech ročnících. 

Předmět / ročník I II III ŠVP 

Všeobecně vzdělávací předměty 12 8 8 28 

Český jazyk 1 2 2 5 

Anglický jazyk/Německý jazyk 2 2 2 6 

Občanská nauka 1 1 1 3 

Fyzika 2 0 0 2 

Biologie a ekologie 2 0 0 2 

Chemie 1 0 0 1 

Matematika 1 1 1 3 

Tělesná výchova 1 1 1 3 

Informační a komunikační 
technologie 

1 1 1 3 

Odborné předměty 20 24 24 69 

Ekonomika 0 1 1 2 

Chov zvířat 1 2 1 5 

Pěstování rostlin 2 2 1 5 

Zahradnictví 1 0 1 2 

Základy mechanizace 1 2 0 3 

Stroje a zařízení 0 0 1 2 

Odborný výcvik 15 15 17 45 

Motorová vozidla 0 2 2 4 

CELKEM 32 32 32 96 
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Správa ochrany životního prostředí 16-01-N/01 

16-01-N/01 Správa ochrany životního prostředí – denní a dálkové studium  

č. j. 24520/2009-23 ze dne 11. 2. 2010 s účinností od 1. 9. 2010. 

Název předmětu zkratka 
I. ročník II. ročník III. ročník 

ZO LO ZO LO ZO LO 

Cizí jazyk (1) (A) ANJ/NEJ 3 3 3 - 3 3 

Ruský jazyk – základy RUS  2 2 2 - 2 2 

Psychologie a sociologie PSO 2 2 - - - - 

Komunikativní dovednosti KOD - - 3 - - - 

Seminář biologie SBI 2 2 - - - - 

Seminář chemie SCH 2 2 - - - - 

Hygiena a toxikologie HAT 2 2 - - - - 

Ekonomika ŽP (A) EŽP 2 2 2 - 2 2 

Hospodářská politika a geografie HPG - - 2 - 1 1 

Ekologický a finanční management EFM - - 1 - 2 2 

Odpadové hospodářství ODH - - 2 - 1 1 

Základy statistiky ZAS 2 2 - - - - 

Základy práva ZAP 2 2 - - - - 

Právo ŽP  (A) PŽP - - 3 - 3 3 

Základy výrob ZAV - - 2 - 1 1 

Ochrana a tvorba ŽP  (A) OTŽ 2 2 2 - 2 2 

Obecná ekologie EKL 2 2 3 - - - 

Monitoring ŽP MŽP 3 3 - - - - 

Lesnictví LES - - - - 2 2 

Management chráněných území MCU - - 2 - - - 

Ekologie rostlin ERO - - - - 2 2 

Ekologie živočichů EŽI - - - - 2 2 

Informační a komunikační technologie IKT 1 1 1 - 1 1 

Absolventská práce  (A) ABP - - 1 - 1 1 

Praktické vyučování PRV 3 3 3 - 3 3 

Odborná praxe OPX - - - 40 - - 

Kartografie a GIS KAR      2 -     

Řízení měst a obcí  (2) ŘMO 2 2 - - - - 

Myslivost  (2) MYS 2 2 - - - - 

Zahradnictví  (2) ZAH - - - - 2 2 

Regionální rozvoj  (2) RGR - - - - 2 2 

Celkem 32 32 34 40 30 30 
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Přehled pracovníků školy 

Ve školním roce 2018/19 vyučovalo ve všech třídách včetně ředitele a zástupce 29 stálých 
pedagogických pracovníků, z toho dvě asistentky pedagoga a 2 externí učitele. Všichni stálí 
pracovníci splňovali kvalifikaci podle zákona o pedagogických pracovnících. 

Na domově mládeže pracovali čtyři pedagogičtí pracovníci, kteří také splňovali kvalifikační 
předpoklady. 

Ve školní jídelně byly zaměstnány čtyři pracovnice. 

O chod školy se staralo 10 provozních zaměstnanců. 

Školní statek obhospodařovalo 6 pracovníků. 

 

 
pedagogický sbor   
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Údaje o přijímacím řízení 

Kritéria pro přijetí v přijímacím řízení pro školní rok 2019/2020 

Ředitel školy rozhodl podle § 60 odst. 2 a 3 školského zákona o konání přijímacích zkoušek 
v rámci přijímacího řízení a stanovil jednotná kritéria pro uchazeče o přijetí do 1. ročníku oboru 
vzdělání 41-41-M/01 Agropodnikání pro školní rok 2019/2020 v denní formě studia: 

Uchazeči budou při přijímání ke vzdělávání hodnoceni podle: 

a) výsledku jednotné přijímací zkoušky ve formě centrálně zadávaných jednotných testů (test 
z matematiky a českého jazyka a literatury)  

Hodnocení testu z českého jazyka a literatury (ČJL)  max. 50 bodů 

Hodnocení testu z matematiky (M) max. 50 bodů 

b) průměrného prospěchu v 1. a  2. pololetí 8. ročníku a 1. pololetí 9. ročníku ZŠ. Průměrný 
prospěch je ohodnocen v rozsahu:  

1,00 – 1,20 40 b. 

1,21 -  1,40 35 b. 

1,41 -  1,60 30 b. 

1,61 – 1,80 25 b. 

1,81 – 2,00 20 b. 

2,01 – 2,20 15 b. 

2,21 – 2,80  10 b.  max. 40 bodů 

c) dalších kritérií: 
1. za 1. až 3. místo v okresním kole chemické, biologické nebo ekologické 

olympiády 3 body 
2. za 1. až 3. místo v krajském kole chemické, biologické nebo ekologické olympiády

 6 bodů 
3. za účast v krajském kole chemické, biologické nebo ekologické olympiády  

3 body 
4. za účast v celostátním kole chemické, biologické nebo ekologické olympiády  

 9 bodů 
5.  za 1. až 3. místo v celostátním kole chemické, biologické nebo ekologické 

olympiády    26 bodů 

Započítává se nejvýše dosažené hodnocení. Účast a umístění je nutno doložit potvrzením 
základní školy nebo kopií diplomu.  max. 50 bodů 

Uchazeči se řadí podle celkového počtu bodů získaných v přijímacím řízení. 

Nejvyšší dosažitelné hodnocení je 166 bodů 

Podmínkou přijetí je  

1. aby v součtu bodového hodnocení testu z matematiky a testu z českého jazyka 
získal minimálně 20 bodů ze 100 možných. 

2. zdravotní způsobilost ke vzdělávání v oboru vzdělání potvrzená lékařem. 
Pro vyhodnocení výsledků se stanoví pořadí podle celkového součtu bodů. Přijato bude 

maximálně 60 uchazečů u oboru Agropodnikání s nejvyšším počtem bodů. 
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V případě rovnosti bodů bude dána přednost uchazeči s vyšším počtem bodů za průměrný 

prospěch uvedený v bodě a). 

Kola přijímacího řízení 

Uchazeči na maturitní obory byli přijímáni na základě přijímacích zkoušek organizovaných 
společností CERMAT. Uchazeči přihlášení na studijní obor Agropodnikání – dálkové studium a 
na učební obor Zemědělec, farmář byli přijati bez přijímacích zkoušek.  

Střední škola zemědělská 

I. termín 12. 4. a 15. 4. 2019 

 Přihlášeni Přijato Nepřijato Zápisový lístek 

Agropodnikání 36 33 3 20 

Agropodnikání (dálkové studium) 5 0 5 0 

Zemědělec, farmář 44 44 0 31 

II. termín 7. 5. 2019 

 Přihlášeni Přijato Nepřijato 
Zápisový 

lístek 

Agropodnikání  4 4 0 2 

Zemědělec, farmář 3 3 0 3 

III. termín 23. 5. 2019 

 Přihlášeni Přijato Nepřijato 
Zápisový 

lístek 

Agropodnikání  8 8 0 4 

Zemědělec, farmář 0 0 0 0 

IV. termín 24. 6. 2018 

 Přihlášeni Přijato Nepřijato 
Zápisový 

lístek 

Agropodnikání  1 1 0 1 

Zemědělec, farmář 0 0 0 0 

V. termín 22. 8. 2019 

 Přihlášeni Přijato Nepřijato 
Zápisový 

lístek 

Agropodnikání  0 0 0 0 

Zemědělec, farmář 0 0 0 0 
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VI. termín 30. 8. 2019 

 Přihlášeni Přijato Nepřijato 
Zápisový 

lístek 

Agropodnikání      

Zemědělec, farmář     

VII. termín 7. 9. 2018 

 Přihlášeni Přijato Nepřijato 
Zápisový 

lístek 

Agropodnikání  1 1 0 1 

Zemědělec, farmář 0 0 0 0 
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Údaje o výsledcích vzdělávání žáků   

 1. p o l o l e t í 2. p o l o l e t í 

Třída Prospěli Prospěli Nepros- Neklasi- Prospěli Prospěli Nepros- Neklasi- 

 s vyzn. pěli fikováni s vyzn. pěli fikováni 

1. A 6.89 % 68.96 % 17.24 % 0.00 % 3.44 % 79.31 % 17.24 % 0.00 % 

1. F 0.00 % 85.71 % 14.28 % 0.00 % 3.57 % 96.42 % 0.00 % 0.00 % 

Celkem v 1. ročníku 

 3.50 % 77.19 % 15.78 % 0.00 % 3.50 % 87.71 % 8.77 % 0.00 % 

2. A 0.00 % 95.00 % 0.00 % 5.00 % 0.00 % 95.00 % 5.00 % 0.00 % 

2. C 50.00 % 50.00 % 0.00 % 0.00 % 50.00 % 50.00 % 0.00 % 0.00 % 

2 .F 6.25 % 50.00 % 43.75 % 0.00 % 12.50 % 68.75 % 18.75 % 0.00 % 

V2D 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 33.33 % 50.00 % 0.00 % 16.66 % 

Celkem v 2. ročníku 

 6.52 % 63.04 % 15.21 % 2.17 % 13.04 % 76.08 % 8.69 % 2.17 % 

3. A 4.16 % 83.33 % 12.50 % 0.00 % 4.16 % 95.83 % 0.00 % 0.00 % 

3. C 0.00 % 88.88 % 11.11 % 0.00 % 0.00 % 100.00 % 0.00 % 0.00 % 

3. F 10.34 % 72.41 % 17.24 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 

V3A 50.00 % 50.00 % 0.00 % 0.00 % 50.00 % 50.00 % 0.00 % 0.00 % 

Celkem v 3. ročníku 

 10.29 % 76.47 % 13.23 % 0.00 % 5.88 % 51.47 % 0.00 % 0.00 % 

4. A 4.76 % 61.90 % 33.33 % 0.00 % 0.00 % 90.47 % 9.52 % 0.00 % 

4. B 0.00 % 91.66 % 8.33 % 0.00 % 0.00 % 100.00 % 0.00 % 0.00 % 

4. C 0.00 % 63.63 % 36.36 % 0.00 % 0.00 % 81.81 % 18.18 % 0.00 % 

4. D 0.00 % 41.66 % 50.00 % 0.00 % 0.00 % 100.00 % 0.00 % 0.00 % 

Celkem v 4. ročníku 

 1.78 % 64.28 % 32.14 % 0.00 % 0.00 % 92.85 % 7.14 % 0.00 % 
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Maturitní zkoušky 

Třída 4. A 

Praktická zkouška proběhla od 20. do 21. 5. 2019 na Školním statku ve Vestci. 

Ústní a profilová část maturitní zkoušky proběhla 22. až 24. 5. 2019. 

Společná část maturitní zkoušky proběhla 2. 5. až 11. 5. 2019. 

Komise zasedala ve složení: 

• Předseda:  Ing. Josef Coufal 
   Střední škola zemědělská a veterinární Lanškroun 

• Místopředseda: PhDr. Iva Bergmanová  

• Třídní učitel:  Mgr. Marie Viková 

Ústní část společné maturitní zkoušky 

Předmět   Hodnotitelé   

Český jazyk a literatura Mgr. Marie Viková   PaeDr. Eva Bidmonová 

Anglický jazyk   Ing. Renata Zoubková  Mgr. Kateřina Pilná 

Profilová část společné maturitní zkoušky 

Předmět   Zkoušející   Přísedící 

Zemědělské předměty Ing. Tomáš Kachlík  Ing. Marie Janecká 

Ekonomické předměty Ing. Romana Zaňková  Ing. Stanislav Valášek 

Praktická zkouška   Ing. Pavel Hrubý  Ing. Ludmila Kabelová 
        Ing. Karel Vondra 

 
třída 4. A 
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Třída 4. B 

Praktická zkouška proběhla od 22. 5. 2019 na Školním statku ve Vestci. 

Ústní a profilová část maturitní zkoušky proběhla 20. až 21. 5. 2019. 

Společná část maturitní zkoušky proběhla 2. 5. až 11. 5. 2019. 

Komise zasedala ve složení: 

• Předseda:  Ing. Josef Coufal 
   Střední škola zemědělská a veterinární Lanškroun 

• Místopředseda: Ing. Karel Vondra 

• Třídní učitel:  Mgr. Kateřina Pilná  

Ústní část společné maturitní zkoušky 

Předmět   Hodnotitelé   

Český jazyk a literatura Mgr. Marie Viková   PaeDr. Eva Bidmonová 

Anglický jazyk   Ing. Renata Zoubková  Mgr. Kateřina Pilná 

Profilová část společné maturitní zkoušky 

Předmět   Zkoušející   Přísedící 

Zemědělské předměty Ing. Tomáš Kachlík  Ing. Marie Janecká 

Ekonomické předměty Ing. Romana Zaňková  Ing. Stanislav Valášek 

Praktická zkouška   Ing. Pavel Hrubý  Ing. Ludmila Kabelová 
        Ing. Karel Vondra 

 
třída 4. B, C 
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Třída 4. C 

Praktická zkouška proběhla od 15. 5. 2019. 

Ústní a profilová část maturitní zkoušky proběhla 16. až 17. 5. 2019. 

Společná část maturitní zkoušky proběhla 2. 5. až 11. 5. 2019. 

Komise zasedala ve složení: 

• Předseda:  Ing. Dušana Wittichová 
   Střední škola zemědělská a ekologická a SOU chladící a  
   klimatizační techniky 

• Místopředseda: Mgr. Ivana Hrubá 

• Třídní učitelka: Mgr. Kateřina Pilná 

Ústní část společné maturitní zkoušky 

Předmět    Hodnotitelé 

Český jazyk a literatura  Mgr. Marie Viková  PaeDr. Eva Bidmonová 

Anglický jazyk    Mgr. Kateřina Pilná  Ing. Renata Zoubková 

Profilová část společné maturitní zkoušky 

Předmět    Zkoušející   Přísedící 

Ekologické předměty   RNDr. Roman Linhart  Ing. Anna Pochobradská 

Předměty životního prostředí RNDr. Roman Linhart  Mgr. Josef Vozanka 

Praktická zkouška  RNDr. Roman Linhart  Mgr. Josef Vozanka 

 
třída 4. B, C  
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Přehled prospěchu třídy 4. A 

 Počty známek Průměr 

Předmět 1 2 3 4 5  

společná část – státní maturita 

Anglický jazyk   - 4 7 4 2 3,235 

Český jazyk a literatura   - 2 10 4 3 3,421 

Matematika  - - - 2 1 4,000 

profilová část 

Ekonomické předměty  Povinná 5 4 4 6 - 2,579 

Praktická zkouška 
z odborných předmětů  

Povinná 9 6 3 1 - 1,789 

Zemědělské předměty Povinná 5 5 8 1 - 2,263 

Celkový průměrný prospěch  2,674 

Stupeň hodnocení prospěchu 

prospěl s vyznamenáním 1 

prospěl   15 

neprospěl   3 

nehodnocen   0 

Přehled prospěchu třídy 4. B 

 Počty známek Průměr 

Předmět 1 2 3 4 5  

společná část – státní maturita 

Anglický jazyk   - 3 7 1 1 3,000 

Český jazyk a literatura   - 1 7 3 1 3,333 

profilová část 

Ekonomické předměty  Povinná 2 3 5 2 - 2,583 

Praktická zkouška 
z odborných předmětů  

Povinná 3 3 2 4 - 2,583 

Zemědělské předměty Povinná 2 5 3 2 - 2,417 

Celkový průměrný prospěch  2,783 

Stupeň hodnocení prospěchu 

prospěl s vyznamenáním 0 

prospěl   10 

neprospěl   2 

nehodnocen   0 
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Přehled prospěchu třídy 4. C 

 Počty známek Průměr 

Předmět 1 2 3 4 5  

společná část – státní maturita  

Anglický jazyk  2 3 3 1 - 2,333 

Český jazyk a literatura  - 3 2 3 1 3,222 

profilová část 

Ekologické předměty Povinná 1 2 2 4 - 3,000 

Předměty životního prostředí Povinná - 2 3 4 - 3,222 

Praktická zkouška 
z odborných předmětů 

Povinná 
2 2 4 1 - 2,444 

Celkový průměrný prospěch  2,844 

Stupeň hodnocení prospěchu 

prospěl s vyznamenáním 0 

prospěl 8 

neprospěl 1 

nehodnocen 0 

   
 představení maturantů na „potítku“ 

  
 zkouška z anglického jazyka předávání maturitních vysvědčení 
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Závěrečné zkoušky učňovského oboru Zemědělec, farmář 

Žáci nastoupili do prvního ročníku dne 1. 9. 2017. Prošli postupně všechny tři ročníky, ve 
kterých se připravovali na pracovní dráhu zemědělců, farmářů. V průběhu studia získali 
řidičské oprávnění na traktor, osobní a nákladní automobil. Také se důkladně připravovali na 
složení náročných závěrečných zkoušek, které probíhaly podle jednotného zadání. Toto zadání 
je na podobném principu jako státní maturita na střední škole. 

Přehled prospěchu třídy 4. F 

 Počty známek Průměr 

Předmět 1 2 3 4 5  

Písemná zkouška 1 6 9 10 1 3,148 

Praktická zkouška z odborného výcviku 20 4 4 1 - 1,517 

Ústní zkouška 1 11 9 6 2 2,897 

Celkový průměrný prospěch  2,506 

Stupeň hodnocení prospěchu 

prospěl s vyznamenáním 2 

prospěl 24 

neprospěl 3 

nehodnocen 0 

Blahopřejeme jim k tomuto úspěchu a učňům přejeme hodně úspěchů v dalším studiu nebo 
v zaměstnání. 

  
předávání výučních listů 
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Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 

Cesty kariérového poradenství 19. 3. 2019 Seč 1 

Kariérové poradenství na školách metodou 
mapování kompetencí 

27. 9. 2019 Praha 1 

Kariérové poradenství metodou mapování 
kompetencí v oblasti sociálních služeb 

13. 2. 2019 Praha 1 

Školení lektorů vzdělávacích subjektů pověřených 
MZe konáním kurzů pro získání odborné 
způsobilosti pro nakládání s přípravky na ochranu 
rostlin 

13. 11. 2018 Praha 1 

Nakládání s hnojivy a jinými závadnými látkami 
z hlediska ochrany vody a půdy 

16. 11. 2018 Pardubice 2 

Principy precizního zemědělství v pěstebních 
technologiích 

19. 9. 2018 Praha 1 

Matematika pro život 20. 2. 2019 Pardubice 1 

Matematika pro život 24. 10. 2018 Pardubice 1 

Konzultační seminář pro školní maturitní 
komisaře 

23. 1. 2019 Pardubice 1 

Komplexní řešení rizikového chování ve školách 24. 4. 2019 Pardubice 1 

Individuální výchovný program 25. 5. 2019 Chrudim 25 

Akademie internetového marketingu 1. 4. 2019 Chrudim 3 

Akademie, než zazvoní 27. 2. 2019 
Kostelec 
nad Orlicí 

3 

Zadavatel pro žáky PUP MZ 22. 2. 2019 online 2 

Zadavatel MZ 28. 2. 2019 online 2 



 

výroční zpráva 2018/2019  

 

35 

Konzultační seminář pro management škol 5. 12. 2018 Pardubice 1 

Inspirace pro zkvalitnění výuky přírodovědných a 
matematických předmětů  

21. 11. 2018 Hradec Králové 2 

Komunikace – rodina -  škola 15. 2. 2019 Třemošnice 2 

Prevence sebepoškozování dětí a mládeže 25. 3. 2019 Pardubice 1 

Zdravotník zotavovacích akcí 10. 3. 2019 Chrudim 1 

Zásady bezpečnosti práce pro učitele TV 10. 12. 2018 Praha 1 

Jak efektivně řídit školu a vést své lidi v pohodě 12. 2. 2019 Pardubice 1 

Osobnostní sociální rozvoj učitele 16. 11. 2018 Seč 1 

Hodnotitel písemné práce 8. 3. 2019 Praha 1 

Dálkový průzkum Země 27. 11. 2018 Pardubice 1 

Metodické vzdělávání 7. 9. 2018 Chrudim 1 

Vzdělávání žáků s SVP v podmínkách společného 
vzdělávání 

18. 4. 209 Chrudim 27 

Základy krizové intervence 26. 4. 2019 Hradec Králové 2 

Jak zpracovat a podat projekt v rámci šablon 
pro DM 

12. 3. 2019 Hradec Králové 1 

Pedagogická diagnostika v DM 8. 3. 2019 Hradec Králové 1 
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Výsledky kontrolní činnosti 

Ve školním roce 2018/2019 na naší škole neproběhla žádná inspekční činnost. 

 

 

 

Poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2017 

Počet podaných žádostí o informace žádné 

Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti žádné 

Počet podaných odvolání proti rozhodnutí žádné 

Opis podstatné části každého rozsudku soudu žádné 

Výčet poskytnutých výhradních licencí žádné 

Počet stížností, důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení žádné 

 

Stipendijní program 

Prospěchová stipendia poskytovaná Pardubickým krajem žákům v učebním oboru Zemědělec, 
farmář 

Hodnocení žáka 
z odborného výcviku 
stupněm prospěchu 

v 1. ročníku v 2. ročníku v 3. ročníku 

1 – výborný 400 Kč 500 Kč 600 Kč 

2 – chvalitebný 300 Kč 300 Kč 400 Kč 

 

Počty žáků, kteří ve školním roce 2018/2019 pobíraly prospěchové stipendium: 

 1. F 2. F 3. F 

Stupeň prospěchu 
z ODV 

1 2 1 2 1 2 

1. pololetí x x 3 1 13 6 

2. pololetí 5 15 7 2 12 7 
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Sportovní aktivity 

Basketbal 

Dívky 

Turnaje se zúčastnily 4 týmy středních škol. Systém hry – každý s každým. 

Naše reprezentace skončila na krásném 3. místě. Dívky bojovaly do posledních sil a ani 
v poslední minutě nevynechaly důležitá basketbalová pravidla – doskok a obranu. Pochvala 
patří všem hráčkám. Dovolím si vyzdvihnout hru kapitánky Mácy Barešové, Vendy Holubové, 
Elišky Doležalové, Péti Strakové, Týnky Hoškové a Adry Frydrychové. 

 Pochvala patří i naší mladé nastupující generaci z řad prváků. Z jejich strany výborný začátek. 

Chlapci 

Turnaje chlapců se zúčastnilo 8 středních škol. Systém hry – dvě skupiny, v nich každý 
s každým a posledním utkáním bylo finále. 

Naše reprezentace skončila na krásném 3. místě. Chlapcům se povedl vstup do turnaje na 
vysoké úrovni. Porazili Gymnázium Hlinsko 22:17, poté Gymnázium Skuteč 17:16. Poslední 
utkání ve skupině nám nevyšlo. Byli jsme přesunuti do malé tělocvičny a to naší hře 
neprospělo. Prohráli jsme s Gymnáziem Chrudim o pouhý bod a to nás stálo postup do finále. 
Naše hra a výkon kapitána Jakuba Víška mě přesvědčil, že basketbal není naše slabá stránka. 

Hře nechyběla kombinace, převaha v držení míče, klid a jistota v základních dovednostech. 

  
 družstvo dívek obrana před útokem 

Lyžařský výcvikový kurz 

Již 11. rokem se uskutečnil LVK pro žáky 1. ročníků ve Velké Úpě na chatě Mileta. Kurz proběhl 
ve dnech 20. - 25. 1. 2019 pod vedením lyžařských instruktorů Ing. Tomáše Kachlíka, Václava 
Vrubela, Mgr. Jaromíra Voborníka, Ing. Ludmily Kabelové a Mgr. Daniely Mihulkové.  

Všichni žáci jej zvládli na výbornou, ať už na lyžích, snowboardech či běžkách. A bylo jedno, 
zda se jednalo o úplné začátečníky, mírně pokročilé nebo zkušené lyžaře.  

Velkým přínosem bylo večerní lyžování. Mrazivé počasí, velké množství sněhu a osvětlená 
sjezdovka byly nezapomenutelným zážitkem.  

Odměnou žákům byla jízda na bobové dráze v Peci pod Sněžkou. 

Kurzu se zúčastnilo 38 studentů (ze třídy 1. A,1. F, 2. A, 2. F). 

Kurz hodnotím velice pozitivně a už se těším na příště. Ahoj na sněhu. 

Mgr. Daniela Mihulková 
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Turistický kurz Český ráj, Malá Skála 

Ve dnech 27. 5. – 31. 5. 2019 proběhl turistický kurz organizovaný dle   ŠVP pro druhé ročníky. 
Akce se uskutečnila v turisticky atraktivním prostředí Českého ráje a zúčastnilo se jí celkem 28 
žáků druhých ročníků a jako dozor Mgr. Mihulková, Mgr. Vrubel a Ing. Kachlík.  Ubytováni jsme 
byli v městečku Malá Skála v hotelu Kavka. Pro turistický kurz je to velice vhodná lokalita, 
nabízí velké možnosti různých kratších i delších výletů do okolí.   

Program našeho kurzu byl následující: 

Pondělí: oběd, ubytování a následně návštěva skalního hradu Vranov a zříceniny hradu 
Frýdštejna, cestou zpět k hotelu jsme ještě objevili skalní útvar Drábovna, kde bývalo hradiště 
a také malý skalní hrad. 

Úterý: celodenní výlet – nejprve vlakem do Turnova, odtud jsme vyrazili do pískovcových skal. 
Kromě nich jsme obdivovali hrady Valdštejn a Hrubá Skála. Přes celodenní déšť jsme 
v pláštěnkách ušli 12 kilometrů a ze stanice Sedmihorky se opět vlakem vydali zpět do hotelu. 

Středa: dopoledne – změna pohybové aktivity 5 km jízda na zapůjčených koloběžkách po 
cyklostezce podél řeky Jizery 

odpoledne – skalní město Kalich, kde se schovávali v době pobělohorské čeští bratři, skalní 
bludiště Chléviště, kde místní schovávali ve válečných dobách svůj dobytek 

Čtvrtek: celodenní výlet – nejprve přejezd pod nejvyšší vrchol Českého ráje – horu Kozákov, 
který jsme následně dobyli a shlédli překrásnou okolní krajinu z tamější rozhledny, následoval 
výšlap zpět na hotel přes přírodní rezervaci Klokočské skály. 

Pátek: snídaně, předání pokojů a odjezd 

Přímo u hotelu bylo také hřiště, na němž se vždy v podvečerních hodinách uskutečnilo 
fotbalové (překvapily i některé zástupkyně něžného pohlaví) nebo volejbalové utkání. 
K dispozici jsme měli společenskou místnost. Celkem jsme nachodili či najezdili kolem 
50 kilometrů. 

Všichni jsme se vrátili zdraví, částečně unavení, ale spokojení. 

  
 na vyhlídce nejen pěšky, ale i na koloběžce 
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Kulturní akce 

Divadelní představení 

Žáci Střední zemědělské školy v Chrudimi se pravidelně zúčastňují divadelních představení 
v Klicperově divadle v Hradci Králové a v divadle v Pardubicích. Ve školním roce 2018/2019 
jsme společně navštívili tyto hry: 

• 20. 12. 2018 – 4. ročníky třídy A, B, C navštívily pardubické divadlo a viděly hru 
Zamilovaný Shakespeare. 

• 4. 1. 2019 – 2. a 3. ročníky zhlédly ve Klicperově divadle v Hradci Králové hru 
K. J. Erbena: Kytice 

• 22. 2 2019 – odjely 1. ročníky a divadelní nadšenci z ostatních tříd do Hradce Králové 
na drama W. Shakespeara: Romeo a Julie. 

Maturitní ples 

  
 maturitní stužky nástup 3. F 

Maturitní ples pořádaný Sdružením rodičů při Střední zemědělské škole v Chrudimi se konal 
v sobotu 9. března 2019 ve velkém sále Muzea v Chrudimi. Hudební produkci tradičně 
zajišťovala skupina H.A.M.  

Bohatou tombolu pro návštěvníky připravili žáci maturitních tříd 4. A, 4. B, C. a žáci učebního 
oboru třídy 3. F. 

  
 předtančení Besta Chrudim půlnoční překvapení 
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Vzdělávací a odborné soutěže 

Ekologická olympiáda 2019 v Oucmanicích 

 
domácí úkol našeho ekologického týmu 

16. a 17. dubna 2019 pořádalo Ekocentrum Paleta v Oucmanicích krajské kolo soutěže 
„Ekologická olympiáda“. Tématem letošního ročníku byl „Management v ochraně přírody“.  

První den jsme se sešli ve Veselí u Přelouče a navštívili jsme PP Meandry struhy. 

Zde byli účastníci rozděleni do dvou skupin. Jedna se věnovala pod vedením zástupců LČR 
výsadbě lužního lesa po nahodilé těžbě v důsledku větrné kalamity. Druhá skupina absolvovala 
odbornou exkurzi po rezervaci se zástupci referátu ŽP Pardubického kraje a AOPAK. Na ní se 
seznámili především s flórou a ornitofaunou. U obědové svačiny si obě skupiny své role 
vyměnily. Po třetí hodině jsme se přesunuli do Oucmanic, kde večer proběhla přednáška pana 
V. Kostkana věnovaná managementu chráněných území. 

Druhý den byl věnovaný vlastní soutěži. Začalo se vědomostním testem, pak následovaly 
poznávačky a po obědě se zakončilo prezentací domácího úkolu, u našeho týmu byla lokalita 
mloka skvrnitého.  

Do krajského kola se za naši školu do zápolení ve znalostech přírody a její ochrany zapojil tým: 
Štěpán Bouška (2. C), Radek Lacman (2. C) a Natálie Odvárková (2. C).  

Tým se v konkurenci 9 družstev umístil na 6. místě, ale i tak členové týmu opět získali diplom 
úspěšný řešitel za více než 70% úspěšnost.   
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Jízda zručnosti Nový Bydžov 

Dne 16. května 2019 se pět studentů SŠZ a VOŠ Chrudim účastnilo soutěže „Jízda zručnosti 
s traktorem a přívěsem + soutěže jízda zručnosti s traktorem Fendt. 

V soutěži bojoval s časem a překážkami: Jan Pešek (2. A), Petr Plachý a Tomáš Řeháček (3. A) 
a Roman Jelínek (3. F), za dívky potom soutěžila Sabina Olexová (3. F). 

Sabina Olexová vybojovala krásné druhé místo, chlapci se umístili na 11. místě (Petr Plachý) až 
20. místě v poměrně nabité konkurenci. 

Soutěž se konala ve výukovém centru Hlušice SŠTŘ Nový Bydžovy jako regionální kolo. Školy a 
učiliště reprezentovalo zhruba třicet soutěžících. 

  
 jízda po úzké lávce  stupně vítězů dívek 

Matematická soutěž 

Dne 26. března 2019 jsme se zúčastnili 37. ročníku regionální matematické soutěže žáků 
středních odborných škol, středních odborných učilišť a integrovaných středních škol v Ústí 
nad Orlicí. 

Kategorii S1 reprezentoval Matěj Kopecký ze třídy 1. A. Umístil se na 8. místě z 41 soutěžících. 

Kategorii S3 reprezentovali Jaromír Hrachovina a Radek Stýblo ze třídy 3. A. Umístili se na 21. a 
31. místě z 41 soutěžících. 

Kategorii S4 reprezentovala Martina Žídková ze třídy 4.B, která se umístila na 19. místě 
z 21 soutěžících.  

 
matematická soutěž  
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Rostlinolékařství – profese budoucnosti 

Dvě studentky školy Veronika Bukáčková a Veronika 
Bubnová se zúčastnily soutěže "Rostlinolékařství – 
profese budoucnosti". Soutěž proběhla za odborné 
spolupráce České rostlinolékařské společnosti. Po 
slavnostním vyhlášení výsledků následovala 
komentovaná prohlídka prostor parlamentu ČR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zemědělec – krajinář 

27. 3. 2019 v soutěži zemědělských škol v Táboře obsadily Veronika Jelínková a Eliška 
Doležalová krásné 2. místo. 

Soutěž odborných dovedností žáků středních zemědělských škol 

  
 Jiří Stejskal na soutěži odborných dovedností  soutěž Zemědělec, krajinář 

Ve dnech 4. a 5. 4. 2019 se konal již 21. ročník CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽE STUDENTŮ STŘEDNÍCH 
ZEMĚDĚLSKÝCH ŠKOL STUDIJNÍHO OBORU AGROPODNIKÁNÍ 

Soutěž se konala v prostorách Střední školy zemědělské a zahradnické v Olomouci. 

Soutěže se naše škola každoročně zúčastňuje. V letošním roce reprezentoval naši školu 
student čtvrtého ročníku Jiří Stejskal. Soutěžil v jízdě zručnosti, v praktických a teoretických 
dovednostech, kde získal celkem 105 bodů a umístil se na devátém místě z 25 soutěžících. 
Soutěže se letos zúčastnilo celkem 25 škol. 

Hodnocení školního kola olympiády v českém jazyce 

Dne 13. 12. 2018 proběhlo školní kolo olympiády v českém jazyce. Zúčastnilo se celkem 
10 žáků z různých ročníků. Žáci plnili různé úkoly jazykové, mluvnické, stylistické dle 



 

výroční zpráva 2018/2019  

 

43 

předložených dispozic. Na závěr psali slohovou práci na téma „Stojím tu už celá staletí.“ 
Úkolem bylo téma zpracovat jako libovolný slohový útvar. 

Celkem mohli žáci získat maximálně 50 bodů. (30 bodů za mluvnickou část a 20 bodů za 
slohovou práci). 

Hodnocení úspěšnosti: 

Vítězům blahopřeji a ostatním děkuji za účast. 

Biologická olympiáda 

Marie Machálková a Veronika Jelínková se zúčastnily 1. 4. 2019 krajského kola „Biologické 
olympiády – kategorie A“ ve Svitavách. Umístily se na 27. a 28. místě v silné konkurenci 
gymnázií. 

  
biologická olympiáda 

 

Pořadí 
Příjmení a jméno 

Třída 
Jazyková 
část-body 

Slohová 

část-body 

Body 
celkem 

1. Odvárková Natálie 2. C 14 15 29 

2. Tomášek Martin 4. B 10 18 28 

3. Stýblo Radek 3. A 9 18 27 

4. Janda Jan 4. C 8 18 26 

5. Zimová Viktorie 4. C 11 14 25 

6. Prášilová Alena 4. C 12 12 24 

7. Doležalová Eliška 3. A 11 5 16 

 Trojan Jiří 4. B 6 10 16 

8. Jelínková Veronika 3. A 7 4 11 

9. Novotná Tereza 3. A 5 5 10 
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Prevence sociálněpatologických jevů 

GO kurz – Zderaz – hotel Renospond – seznamovací a adaptační kurz pro 
1. ročníky 

  
Ve dnech 9. – 11. září 2019 se konal ve Zderazi v rekreačním zařízení Renospond tradiční 
seznamovací a adaptační kurz zvaný „GO kurz“ pořádaný pro žáky 1. ročníků střední školy a 
učebního oboru.  

První den jsme hráli seznamovací hry zaměřené na sebepoznání, poznání druhých, spolupráci 
a stmelení kolektivu.  Před deštěm jsme ještě stihli nanosit dřevo z blízkého lesa na táborák.  

Druhý den kurzu dne 10. 9. 2019 dopoledne v rámci prevence rizikového chování nás navštívil 
okresní metodik prevence patologických jevů Mgr. František Krampota, který umí u žáků 
probudit zájem o různá témata.  Nejprve přednášel a diskutoval s žáky na téma „Moderní je 
nekouřit“, které je stále aktuální nejenom na naší škole, ale i v celé společnosti. Druhá 
přednáška byla na téma Hrdinství.  

Odpolední program a třetí den dopoledne naplnily sportovní hry a hry vyžadující kolektivní 
spolupráci, důvěru v sebe a v ostatní (Magic ball, Pavučina, Lyže, Lodě, Dutá hlava, Střelba ze 
vzduchovky, Les důvěry, Malování se šátkem na očích).  

Cílem kurzu je poznat třídní kolektiv, zájmy a aktivity žáků, založit a upevnit vzájemné vztahy 
mezi žáky navzájem a mezi žáky a třídními učiteli.  Dalším cílem kurzu je také rozvíjet 
a posilovat zájem žáků o pohyb a sportovní aktivitu, protože dle posledních statistik velmi 
poklesla sportovní výkonnost u mladé generace.  

Žáci strávili 3 dny v krásné přírodě a přivezli si domů a do školních lavic spoustu nových zážitků 
a vztahů s novými kamarády a spolužáky. 

  
seznamovací GO kurz  
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Knoflíkový týden 

Skupinky oděné v oranžových tričkách s logem Centra J. J. Pestalozziho zahájily Knoflíkový 
týden sbírkovou akcí, která se koná nejen v Chrudimi, ale také v dalších městech. Veřejných 
sbírek probíhá po celé republice mnoho, ale u této „knoflíkové“ si můžete být jisti, že Váš dar 
pomůže lidem v tomto regionu a nerozptýlí se po celé republice. Za svůj příspěvek můžete 
získat knoflík pro štěstí, který je dílem klientů Domů na půl cesty. Akci zajišťovala Mgr. Daniela 
Mihulková.  

 
knoflíkový týden 

Český den proti rakovině 2019 

Akce, která má smysl! 

Naši žáci se zúčastnili 23. ročníku akce „Český den proti rakovině", která proběhla 15. 5. 2019. 
I přes velmi nepříznivé počasí 10 žáků ze tříd 3. A a 3. C (Martina Hrůzová, Vendula Krčmová, 
Vanda Kolocová, Ladislava Kavalírová, Ondřej Málek, Kateřina Benadiková, Petra Mojžíšová, 
Lenka Jakubková, Veronika Jelínková, Anna-Marie Sedliská) vybralo prodejem žlutých kvítků 
měsíčku lékařského celkem 13 599,-. Letošní ročník sbírky byl zaměřen na prevenci 
nádorových onemocnění plic. Děkujeme!  

 
Český den proti rakovině 
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Odborné exkurze 

Exkurze na ČZU Praha 

5. 6. 2019 navštívili žáci areál zemědělské univerzity v Praze. Byli informováni o možnostech 
studia a potom pro ně byl připraven odborný program – prohlédli si pokusy s kompostováním 
odpadů, laboratoře pedologie, zpracování mléka a další. Na závěr navštívili katedru chovu 
zvířat. Celou akci organizovala a zajistila AGROFERT, a. s. 

  
exkurze na ČZU 

Vida centrum Brno – exkurze 1. A 

170 hravých exponátů, díky kterým můžete objevovat, jak funguje svět kolem nás. 170 
jedinečných zážitků. Součástí akce byla pitva srdce. 

  
 pitva srdce na Špilbergu 

Exkurze na Statek Uhersko 

Agrovenkov o.p.s připravil exkurzi pro žáky. 

24. 4. 2019 se zúčastnili žáci učebního oboru Zemědělec, farmář odborné exkurze na Statek 
Uhersko Ing. Davida Nováka. Společně s žáky OU Chroustovice si prohlédli celý zemědělský 
provoz, výrobu pelet  a zpracování mléka. 

Návštěva úřadu práce 

Každoročně během měsíce prosince se studenti 4. ročníků oboru Agropodnikání - zemědělský 
provoz, oboru Ekologie a ŽP a dále 3. ročníku oboru Zemědělec, farmář účastní exkurze na 
Úřadu práce v Chrudimi. 
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Žáci jsou seznámeni s organizační strukturou ÚP, s aktuálními trendy na českém regionálním 
trhu pracovních sil, s podílem nezaměstnaných v EU a jsou zapojeni do skupinové aktivity na 
téma kde a jakým způsobem hledat práci, jak napsat životopis, jak se připravit na přijímací 
pohovor a jaké požadavky musí splňovat práce, aby v ní byl člověk šťastný. 

Dožínky na pardubickém zámku 

23. 9. 2018 se žáci i pedagogové školy aktivně zúčastnili krajských dožínek na pardubickém 
zámku. Návštěvníci si mohli prohlédnout zvířata ze školního statku, zasoutěžit si v poznávání 
plodin, zvířat a mechanizace a vyzkoušet si dojení na trenažéru.  V odpoledních hodinách bylo 
již tradičně pokřtěno telátko jménem Lili. 

  

Údolí Doubravy 
17. 10. 2018 se třída 1. A vydala na odbornou exkurzi do údolí Doubravy. Prošli celou naučnou 
stezku. 

Naučná stezka provází řeku Doubravu na jejím toku divokým kaňonem mezi Horním Mlýnem 
a Bílkem. Jedenáct zastavení přibližuje zdejší zajímavosti – Kamenné moře, Čertův stolek, 
Sokolohrad, skalnaté Koryto a další. Naučné tabule nám představily i zdejší chráněné rostliny 
a živočichy. 

  
exkurze do údolí Doubravy 

Zájezd do firmy STEYR a LINZE 

19. 12. 2018 žáci školy navštívili výrobu traktorů známé firmy Steyr. Měli možnost projít si 
celou výrobní linku, podívat se na vyrobené traktory. Potom následovala procházka 
předvánočním Linzem. Město nabízelo zajímavá historická místa, ale také výstavu ledových 
soch. 
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Ostatní akce školy 

  
pišqworky 

Pišqworky 

Dne 19. 11. 2018 jsme se zúčastnili oblastního kola v soutěži PIŠQWORKY, které se konalo na 
SOŠ a SOU obchodu a služeb v Chrudimi. Naši školu reprezentovaly 3 týmy: 

Vidláci: 

• Doležalová Eliška 

• Štěpánek Tadeáš 

• Novotný Jan 

• Málek Ondřej 

• Němcová Tereza 

Zemědělka A: 

• Hošková Kristýna 

• Frydrychová Adriana 

• Novotná Tereza 

• Doležalová Eliška 

• Trojan Vojtěch 

Zemědělka B: 

• Hrůzová Martina 

• Žiga Miroslav 

• Hak František 

• Šimková Pavlína 

• Letáček Jan 

Soutěže se zúčastnilo celkem 9 týmů. Tým Vidláci se umístil na 3. místě.  

Výstavy 

Ve dnech 5. – 6. října 2018 se konaly tradiční výstavy: 

• ovoce, zeleniny, bonsaí, hub, kaktusů  

• a okrasných květin 

• holubů, králíků a drůbeže 

• ekologických a zemědělských aktivit 

• hospodářských zvířat  

• chovu včel 
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• historie školy 

• mechanizace 

• obrazů, šperků a keramiky 

Pro děti byla připravena naučná soutěžní stezka. 

  
výstavní dny 

Malá zemědělská olympiáda 
Žáci pěti ZŠ se účastnili nultého ročníku Malé zemědělské olympiády. Všichni se prezentovali 
krásnými výkony. Komise neměla jednoduchou úlohu. Nakonec zvítězili žáci ZŠ Heřmanův 
Městec. Kromě cen pro vítězná družstva dostali všichni soutěžící drobné dárky. Sponzory byli 
CEREA, a. s. a ZD Rosice u Chrasti. Pro všechny účastníky je připravena zážitková exkurze do 
provozů společnosti CEREA, a. s. 

Všichni soutěžící ze ZŠ se zúčastnili dnešní exkurze do provozů ZS Vilémov. Prohlédli si 
středisko živočišné výroby a nejmodernější stroje na přípravu půdy a setí. Exkurze se 
uskutečnila za podpory firmy CEREA a. s., která zajistila dopravu a drobné občerstvení. Žákům 
se návštěva zemědělské prvovýroby velmi líbila. 

  
Malá zemědělská olympiáda 

Den Země 

Několik stovek lidí navštívilo v úterý 24. dubna 2019 chrudimské Resselovo náměstí, aby si 
připomněli Den Země. Tradičně se na realizaci této akci podíleli ve spolupráci se Zdravým 
městem Chrudim i žáci školy – vypomáhali u stánků i u aktivit s dětmi. Škola se prezentovala i 
vlastním stánkem. Zároveň zde žáci převzali pamětní listy za účast v akci Nakrmte 
Hliníkožrouta a Ukliďme svět a věcnou cenu – box na třídění odpadu.   
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Ukliďme svět! 

  
„Ukliďme svět!“ 

Ve středu 27. 3. 2019 se žáci naší školy zúčastnili pravidelné doprovodné akce Dne Země. Jedná 
se o akci „Ukliďme svět!“ která má ve škole již mnohaletou tradici. „Uklízet svět“ přišli žáci ze 
tříd 1. F, 2. A, C. a 3. C, kteří vyrazili od školy směrem na Vestec ke školnímu statku, kde sbírali 
odpadky v okolí hlavní silnice a nové cyklostezky.  Ruku k dílu přiložily i paní učitelky – 
Mihulková a Pochobradská. Cestou se naplnilo osm pytlů odpadků, převažovaly plastové 
lahve, krabičky od cigaret a plechovky od nápojů. Vzhledem k tomu, že v blízkosti se nachází 
frekventovaná silnice, se mezi odpadky objevily i poškozené autodíly a poklice z projíždějících 
vozidel. 

Atmosféra na akci byla pozitivní, přispělo k tomu i krásné počasí, studenti odcházeli s dobrým 
pocitem, úsměvem a přáním, aby tento stav vydržel co nejdéle. Potěšující je konstatování 
žáků, že rozhodně svoje děti povedou k jinému chování. 

 Za aktivitu jim jistě patří pochvala. 

Vánoční zpívání 

Poslední školní den v roce jsme zakončili zpěvem pod vánočním stromkem. 

  
vánoční zpívání 
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Zahraniční spolupráce 

Spolupráce se zemědělskou školou v Polsku 

Mezi naší školou a zemědělskou školou v Boninu byla podepsána smlouva umožňující 
výměnné stáže studentů i pedagogů. V polovině května nás navštívili žáci zemědělské školy 
z Polska. V září pojedou naši žáci do Polska. Polští přátelé si prohlédli školní statek, školu a 
různé provozy zemědělské prvovýroby. Protože se jednalo o žáky veterinárního oboru, byla 
pro ně velmi zajímavá exkurze na nejlepší veterinární klinice zaměřené na problémy koní 
v Novém Dvoře.  

 

Exkurze do Polska 

V týdnu od 22. 10. 2018 do 26. 10. 2018 se zúčastnilo 23 žáků naší školy výměnného pobytu 
na zemědělské škole v Bonině na severu Polska. Ubytováni jsme byli na internátě školy a naši 
přátelé připravili velmi pestrý program. Hned první den po příjezdu navštívili žáci 
biodynamickou farmu v Juchowu, která má velmi rozmanitou zemědělskou výrobu, vzdělávací 
i výzkumné centrum. Každý si zde vyrobil vlastní housku a ochutnal mléko od dojnic, které jsou 
krmené pouze senem a jádrem. Odpoledne jsme si prošli učebny školy, prohlédli si tělocvičnu 
i dílny. Druhý den jsme navštívili zahradu HORTULUS. Nádherný zážitek, za slunečného dne 
vybarvené listí zářilo mnoha odstíny. Potom jsme odjeli k pobřeží do města Kolobrzeg. Foukal 
tady silný vítr a moře bylo rozbouřené. Mnoho z nás si uvědomilo, jak velikou sílu má voda. 
Poslední den byl deštivý, ale připraveny byly opět dvě zajímavé prohlídky. Nejdříve ve firmě 
Romex, která vyrábí nerezové automobilové cisterny na mléko a potom ekologické centrum u 
Baltského moře. Žáci provedli několik biologických a chemických stanovení kvality vody 
v Baltu. Byly to velmi zajímavé poznatky. Měli přednášku k problematice kvality vod. 
Po návratu do školy připravili polští chlapci pro naše žáky turnaj v míčových sportech. Naši 
bojovali výborně a ukázali, že i u nás máme zdatné sportovce. 

  
 pobřeží Baltu  
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volejbalový zápas mezi českými a polskými studenty 

  
výroba a ochutnávání vánoček 
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Spolupráce s odbornou veřejností 

  
sklizeň kukuřice 

Setkání studentů a zemědělské praxe 

Dne 6. 3. 2019 proběhlo na školním statku setkání studentů a zemědělské praxe. Přítomno 
bylo 15 zástupců zemědělských subjektů: za ZD Ostřetín - Ing. Jindřich Hemr, ZD Rosice - 
Ing. Václav Blažek, Oseva Uni Choceň - Ing. Jaroslav Dobeš a Karel Dobroucký, Agro Klas - 
Ing. Ladislav Štěpánek, Robert Kment, Statek Uhersko - Ing. David Novák, Naše hospodářství 
Osice - Mgr. Jakub Erler, Zemědělské a obchodní družstvo „Bratranců Veverkových" Živanice - 
Vít Hejna, Vema, a. s. Chrudim – Ing. Miroslav Josefy, ALA Řepníky - Ing. Vladimír Střítezský, 
Zemědělská akciová společnost Byšť – Ing. Hrušková, CEREA, a. s. – Ing. František Turek, ZOD 
Stolany - Ing. František Mikan. Setkání se uskutečnilo se žáky 3. ročníku učebního oboru 
Zemědělec, farmář, 4. ročníku studijního oboru Agropodnikání. Dále se účastnili žáci SOU 
Chroustovice. 

Setkání zástupců zemědělské praxe a studentů zemědělských škol 

Agrovenkov o.p.s. za finanční podpory SZIF uspořádal dne 6. března 2019 setkání studentů 
Střední školy zemědělské a VOŠ Chrudim a Odborného učiliště Chroustovice se zástupci 
zemědělských podniků. Společné posezení se uskutečnilo v nově zrekonstruovaných 
prostorách Školního statku ve Vestci. Pozvání na společné setkání přijalo 12 zemědělských 
subjektů působících v regionu. Na úvod setkání Mgr. Zdeněk Janošík – zástupce ředitele 
hostitelské školy představil zástupcům zemědělské praxe studenty a hostitelskou školu. 
Ředitelka Agrovenkov o.p.s. nastínila činnost společnosti a seznámila přítomné 
s programem.  Jelikož se setkání uskutečnilo za podpory SZIF, byla část příspěvků věnována 
Programu rozvoje venkova. 

Prvním vystupujícím byl Mgr. Jakub Erler (Naše hospodářství) z Osic, který působivě vyprávěl 
o jeho vstupu do zemědělského podnikání v docela nedávné době, o založení firmy, jejich 
aktivitách (zaměření na chov skotu a pěstování vojtěškového semene) a podělil se o zkušenosti 
s administrací a čerpáním dotací. Jako mladý zemědělec využil možnosti čerpat dotaci 
z Programu rozvoje venkova na vybudování potravinářského provozu – chladírna a bourárna. 
Vyzrálé hovězí maso prodávají vakuově zabalené jak ve vlastním obchůdku, tak na farmářských 
trzích, ale také prostřednictvím rozvozu v okolí Hradce Králové, Pardubic či v Praze 
(objednávka přes internet). Vyprávění pana Erlera zaujalo většinu posluchačů a vyvolalo 
otázky k diskusi. 
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Dalším podnikem byla Oseva Uni, a. s. Choceň, jejíž zástupce Ing. Jaromír Dobeš seznámil 
studenty se strukturou a činností podniku i jejími filiálkami a nabídl studentům možnost 
pracovního uplatnění. 

Ing. Jindřich Hemer  agronom Zemědělské společnosti Ostřetín představil nejen velký 
zemědělský podnik, ale také investice do modernizace podniku. Tato společnost využila 
možnosti a získala dotace z Programu rozvoje venkova na bioplynovou stanici, halu pro 
odchovnu dojnic, teletník či novou odchovnu pro suchostojné krávy a býky.   

Dalším přednášejícím, který velmi studenty zaujal, byl Ing. Václav Blažek, předseda 
Zemědělského družstva Rosice. Družstvo, jehož mottem je slogan „Z pole, až na stůl“, 
hospodaří na více než 2 000 ha půdy, chovají 1 660 ks skotu a téměř 5 000 ks prasat. Skoro 
celou produkci masa zpracovávají na vlastních jatkách. V rámci podniku funguje pekárna, která 
produkuje 35 různých typů výrobků. V únoru roku 2017 byla uvedena do provozu 
minimlékárna a z dovezeného ovoce si lze v pálenici vypálit pálenku. Ing. Blažek kladl na srdce 
studentům, že pokud chtějí pracovat v zemědělství, mělo by je to bavit a měli by to chtít dělat. 

Ing. David Novák byl představitelem menšího zemědělského podniku, který navázal po 
restituci na rodinnou tradici. Statek Uhersko hospodaří na 200 ha půdy s 50 ks kravami. Během 
dvacetileté práce se podařilo vybudovat podnik, který se zabývá rostlinnou výrobou – 
produkuje potravinářskou pšenici pro pekárnu, sladovnický ječmen pro tuzemské pivovary, 
krmení pro dobytek a biomasu (slámu, seno, rákos...) pro výrobu topných peletek. Na výrobu 
peletek získal statek dotaci z Programu rozvoje venkova.  A protože také Statek Uhersko má 
slogan Adresná kvalita z pole až na Váš stůl, součástí statku se stala pekárna a mlékárna. Své 
výrobky prodává Ing. Novák v prodejnách v Holicích či Pardubicích. Během jeho vyprávění měli 
studenti možnost ochutnat sýry a preclíky, které Ing. Novák dovezl. 

Agrodružstvo Klas Křičeň, které zastupovali Ing. Ladislav Štěpánek (předseda představenstva) 
a Robert Kment, představili moderní zemědělský podnik, který obhospodařuje téměř 3 600 ha 
zemědělské půdy, 423 ha luk a pastvin (870 ha půdy v okrese Trutnov). Rostlinná výroba 
produkuje slad pro plzeňský Prazdroj, sóju, řepku, vojtěšku a na 110 ha cukrovku. Živočišná 
výroba je zaměřena na produkci mléka, chov skotu a chov prasat a je soustředěna do dvou 
samostatně hospodařících středisek - Křičeňsko a Vítězná.  Podnik vlastní velkokapacitní 
kravín pro 750 dojnic hoštýnského plemene s užitkovostí přes 11 000 kg mléka za rok. Dojení 
je zajišťováno dojírnou Baumatic s 22 dojnými místy. Býčci v zástavu jsou určeni k prodeji. 
Agrodružstvo vlastní svou opravárenskou a zámečnickou dílnu, které zajišťují opravy vlastní i 
cizí mechanizace. Ing. Štěpánek dále představil využití dotace PRV na modernizaci 
mechanizace. Dotace z PRV - 16.2.1 Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií v 
zemědělské prvovýrobě byla využita na dovyvinutí a zavedení nové technologie meziřádkové 
kultivace porostů kukuřice (plodiny s nízkým ochranným vlivem na půdu) s protierozním 
účinkem a s přihnojením porostů injektážní aplikací kapalných hnojiv do blízkosti kořenové 
zóny. Dále na vývoj technologie komplexního založení úzkořádkových plodin při jedné operaci 
setí, tedy provedení v secí lince přípravy seťového lůžka a povrchu včetně hnojení a vlastního 
setí jarního ječmene.  V rámci dotace byly nakoupeny moderní zemědělské stroje – 
osmimetrový secí stroj, meziřádkový kypřič, agregovaný traktor s pásovými sekcemi. 

Zemědělské a obchodní družstvo „Bratranců Veverkových“ Živanice zastupoval předseda 
představenstva Vít Hejna. Družstvo hospodaří na 1 471 ha zemědělské půdy, na které se 
pěstují tradiční plodiny – ječmen, pšenice, triticale, řepka, kukuřice. Živočišná výroba se věnuje 
chovu černostrakatého skotu s mléčnou produkcí a výkrmu býků. Vít Hejna ve svém 
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vystoupení upozornil na to, že se zemědělec často musí při získávání dotací přizpůsobovat 
podmínkám dotace. Z PRV družstvo získalo dotaci na výstavbu nového teletníku. 

Společnost CEREA, a. s., přijel představit Ing. František Turek – předseda představenstva – 
generální ředitel společnosti. Ten krátce představil společnost, která se věnuje především 
obchodování s rostlinnými komoditami, prodeji hnojiv a chemie, ale také nabízí prodej a servis 
zemědělské, komunální a stavební techniky. Společnost má 5 dceřinných společností, vlastní 
největší kravín – pětihektarový areál s 1 200 dojenými krávami. Společnost zaměstnává 850 – 
900 lidí. 

VEMA, a. s. Chrudim, kterou představil Ing. Miroslav Jozefy, je společností, která se zabývá 
živočišnou výrobou. Jednak jsou to prasata a selata, která chovají v Řestokách (9 – 11 000 
selat/50 dnů) a Načešice a Chroustovice s 9 000 výkrmnými místy (72 900 selat/rok, 33 selat/1 
prasnice). Na porážku dodávají 56 000 prasat (porážková váha 115 kg). Další činností, které se 
společnost věnuje, je chov slepic. V klecích i voliérách je chováno 92 800 ks slepic, která 
produkují 30 mil. ks vajec. Společnost zaměstnává 65 -70 zaměstnanců. 

Účastníci akce ze strany zemědělské praxe se shodli na tom, že je důležité, aby potencionální 
zájemci o zaměstnání měli o obor zájem a byli odborně vzděláni. Ze strany studentů byly 
kladeny otázky na provoz podniků, welfare zvířat, ale také na finanční ohodnocení v případě 
zaměstnání. Studenti měli možnost seznámit se s různými typy zemědělských podniků, jejich 
činností i provozem. Při závěrečném dotazu, kolik z nich uvažuje o tom, zda zůstanou pracovat 
v zemědělském oboru, se cca třetina přihlásila.  Asi 5 studentů zůstane pracovat na rodinných 
farmách a většina studentů posledního ročníku již brigádně v zemědělských podnicích pracuje. 
Nezbývá jen věřit, že jich bude více. 

Prezentace sklízecí techniky 
14. 5. 2019 proběhla na ŠS Vestec prezentace sklízecí techniky od firmy John Deere. 

  
prezentace sklízecí techniky 

Spolupráce se společností Agrovenkov, o.p.s. 

24. 4. 2019 se zúčastnili žáci učebního oboru Zemědělec, farmář odborné exkurze na Statek 
Uhersko Ing. Davida Nováka. Společně s žáky OU Chroustovice si prohlédli celý zemědělský 
provoz, výrobu pelet a zpracování mléka. 

14. 5. 2019 proběhla na ŠS Vestec prezentace sklízecí techniky od firmy John Deere. 

Veřejná sklizeň kukuřice na zrno 

5. 10. 2018 se konala sklizeň pokusných parcel kukuřice. Zúčastnili se žáci 4. ročníku 
Agropodnikání a 3. ročníku oboru Farmář a zemědělská veřejnost. Před vlastní sklizní 
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Ing. Bosák z poradenského servisu PIONEER vysvětlil žákům technologii pěstování a jednotlivé 
hybridy. Zástupci firmy CEREA, a. s. seznámili se sklizňovým strojem. 

Spolek absolventů a přátel zemědělské školy v Chrudimi Z. S. 

V souvislosti s realizací projektu ERASMUS+ Zemědělství jako nositel tradic a základ kvalitní 
výživy (č. 2017-1-CZ01-KA104-034922) v rámci programu ERASMUS+, vzdělávání dospělých, 
uspořádal spolek pro veřejnost dva kurzy vaření spojené s besedami o krásné Andalusii. 

Spolek pořádal 16. března 2019 besedu pro veřejnost na téma: Zahrady první republiky, 
výsadby památných a jubilejních stromů. Tato setkání se stala již tradicí. Letošní téma bylo ale 
velmi zajímavé, a proto přilákalo velký počet posluchačů. Ing. Stanislava Ottomanská Ph.D. 
poutavě seznámila s životem a dílem několika zahradních architektů včetně rodáka z Chrudimi 
architekta Josefa Vaňka. Spolek obdržel darem od paní Ottomanské, která je spoluautorkou 
odborných knih o zahradních architektech a jejich tvorbě, několik nádherných výtisků do své 
spolkové knihovny. 

  
aplikační technika na vápnění půd 

Spolupráce s firmou CEREA, a. s. 

Probíhala velmi úspěšně. 

Žáci školy navštívili (6. 12. 2018) v rámci odborné exkurze provozy zemědělské prvovýroby 
firmy CEREA, a. s. S odborným výkladem zástupců firmy si prohlédli středisko chovu mléčného 
skotu v Uhelné Příbrami a mechanizaci ve Vilémově. 

Firma zajistila ceny pro oceněné soutěžící v Malé zemědělské olympiádě. Další odměnou pro 
všechny účastníky byla exkurze na největší stáj mléčného skotu, středisko živočišné výroby 
v Uhelné Příbrami a prohlídka moderní mechanizace v ZS Vilémov, která je rovněž součástí 
firmy Cerea, a. s.  
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Projekty a kurzy  

Implementace krajského akčního plánu Pardubického kraje 

Střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola Chrudim je zapojena do projektu 
Implementace krajského akčního plánu Pardubického kraje, konkrétně jeho klíčové aktivity 
č. 2 - Podpora polytechnického vzdělávání. Cílem této aktivity je vznik sítě středních a 
základních škol, které budou vzájemně spolupracovat na podpoře polytechnického vzdělávání 
pedagogů škol prostřednictvím tematicky zaměřených projektových dnů připravených pro 
základní školy na středních školách. 

V tomto školním roce proběhly 3 projektové dny pro ZŠ Školní náměstí Chrudim. ZŠ Slatiňany, 
ZŠ Hrochův Týnec a ZŠ Dr. Peška Chrudim. Posledně jmenovaná škola spolupracovala také při 
realizaci kroužků. Žáci školy přicházeli každý týden. V rámci realizace projektu škola získala 
velmi kvalitní učební pomůcky.  

 
poznávání semen – projektový den pro žáky základních škol 

Kurz pro získání osvědčení „Odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky na ochranu 
rostlin“  

podle § 86 zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změněně některých souvisejících 
zákonů ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 206/2012 Sb., o odborné způsobilosti pro 
nakládání s přípravky. 

V uplynulém školním roce škola uspořádala kurzy pro I., II., III.  stupeň, a to jak kurzy základní, 
tak prodlužující. Osvědčení získalo 34 absolventů v I. stupni základního kurzu a 29 v kurzu 
prodlužujícím, 26 absolventů ve II. stupni základního kurzu, 10 v prodlužujícím a 2 osoby 
v prodlužujícím kurzu III. stupně. Celkem bylo kurzy proškoleno 101 osob.  
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Praxe a odborný výcvik 

Střední škola (studijní obory, učební obor) 

Nedílnou součástí vzdělávání je výuka praxe, která je realizována v několika formách. Jedná se 
především o odbornou praxi učební, která je pevně zařazena do týdenního rozvrhu. 
V průběhu celého školního roku vykonávají žáci jednotlivě nebo ve dvojicích individuální praxi 
podle rámcových pracovních náplní pro jednotlivé ročníky a obory vzdělávání. V období 
prázdnin vykonávají žáci prázdninovou praxi. Zajišťují především práce na Školním statku ve 
Vestci v rostlinné i živočišné produkci. Žáci 2. ročníku oboru Zemědělec, farmář a 3. ročníku 
oboru Agropodnikání absolvují prázdninovou praxi v zemědělských firmách, kdy podmínky 
praxe jsou podloženy smlouvou.  

Individuální odbornou praxi žáci absolvovali na základě uzavřených smluv v odpovídajících 
organizacích dle studijních oborů (uvedeno v tabulce). Hlavním pracovištěm pro žáky 
studijního oborů Agropodnikání a učebního oboru Zemědělec, farmář byl Školní statek ve 
Vestci. 

Délka IOP ve školním roce –  třídy oboru Agropodnikání – 2 týdny 

třídy oboru Ekologie a životní prostředí  – 1 týden 

ROZPIS IDIVIDUÁLNÍ ODBORNÉ PRAXE DLE TŘÍD A PRACOVIŠŤ 
TŘÍDA PRACOVIŠTĚ PRACOVNÍ ČINNOST hod/den 

1. A Školní statek Vestec 

VEMA, a. s. 

manuální práce 

manuální práce 

6 

2. A Školní statek Vestec chov prasat 

chov skotu 

6 

3. A Školní statek Vestec 

První zemědělská Tuněchody, a. s. 

Cerea, a. s. Černá za Bory 

pomocník traktoristy 

chov skotu 

 

asistent na výrobně krmných 
směsí a v laboratoři 

6 

 

 

6 

4. A, B Školní statek Vestec 

 

pomocník agronoma 

pomocník zootechnika 

8 

2. C Areál školy 

 

Městské lesy Chrudim, s. r. o.   

péče o terarijní zvířata, 
údržba zeleně 

manuální práce, údržba 
zeleně 

6 

 

6 

 

3. C,4.C Ekocentrum Paleta – Chrudim, 
Pardubice 

práce v rámci činnosti 
Ekocentra 

6 

8 

Žáci 3. ročníků absolvovali odbornou prázdninovou praxi v oblastech zemědělství a ekologie 
na základě uzavřených smluv v odpovídajících organizacích v červenci a srpnu 2019. Praxe 
žáků 1. a 2. ročníků byla realizována především na Školním statku ve Vestci, dále potom ve 
Šlechtitelské stanici v Úhřeticích (Selgen, a. s.), žáci 2. a 3. ročníků oboru Ekologie a životní 
prostředí vykonávali prázdninovou praxi v CHKO Pálava. Dalším významným sociálním 
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partnerem je firma Cerea, a. s. Pardubice. Během školního roku byly jejím prostřednictvím 
zrealizovány dvě odborné přednášky. První na téma dotace v zemědělství, druhá se týkala 
uplatnění na trhu práce. Pro účely výuky praxe i odborného výcviku poskytuje rovněž firma 
Cerea, a. s. Pardubice moderní zemědělskou techniku. Pracovník výše uvedené firmy zajišťuje 
odbornou prezentaci této mechanizace. 

 V rámci spolupráce s firmou Cerea, a. s. byla v průběhu školního roku plněna 1 stipendijní 
smlouva, a to s žákem 4. ročníku studijního oboru Agropodnikání. Stipendijní program je 
realizován s cílem pracovního uplatnění ve firmě Cerea, uzavření smlouvy je podmíněno 
studijními výsledky, profesním zájmem a řešením personálního obsazení ve firmě. 

Výuka odborného výcviku v rámci učebního oboru Zemědělec, farmář je realizována 
v týdenních blocích dle školního vzdělávacího programu na hale praxe, a především na Školním 
statku ve Vestci, kde absolvují žáci 1. ročníku i týdenní odbornou prázdninovou praxi. Žáci 2. 
ročníku vykonávají prázdninovou praxi na pracovišti dle uzavřené smlouvy v oblasti 
zemědělství.   

Cílem výuky předmětu odborná praxe a odborný výcvik na Školním statku Chrudim – Vestec 
je připravit žáky na široké spektrum prací v celé sféře zemědělské prvovýroby včetně 
souvisejících činností. Žáci si prohlubují a upevňují poznatky získané v teoretických 
předmětech, získávají pracovní a morální návyky tak, aby mohli vykonávat i práce a činnosti 
spojené s vedením pracovních kolektivů, případně farem nebo jiných podnikatelských 
subjektů. Výuka předmětu postupuje od jednoduchých pracovních úkonů až po samostatnou 
práci spojenou s rozhodováním na základě vlastního hodnocení. Žáci zároveň získávají návyky 
v dodržování hygieny, bezpečnosti práce, ochrany zdraví, ochrany životního prostředí, požární 
prevence. Nedílnou součástí vzdělávání je chování a jednání podle principů trvale udržitelného 
rozvoje. 

Rozdělení činností do jednotlivých ročníků vychází ze školních vzdělávacích programů 
teoretické výuky na Střední škole zemědělské a Vyšší odborné škole Chrudim a z možností 
zařízení školního statku. Rozpis témat praxí vychází z odborných předmětů teoretického studia 
a je dán rámcovou pracovní náplní pro jednotlivé obory a ročníky. 

V rámci programu Centra odborné přípravy byly pro výuku praxe a odborného výcviku získány 
lis na balíky s variabilní komorou a secí stroj pro přesný výsev.  

Vyšší odborná škola 

Dle nové akreditace platné od 1. 9. 2016 probíhala výuka ve dvou předmětech: 

praktické vyučování – předmět je zařazen pevně do rozvrhu, představuje prostor pro získání 
a doplnění praktických znalostí a dovedností, které lze získat jednak ve specializovaných 
zařízeních školy (laboratoř, odborná učebna s mikroskopy a další) a dále v zařízeních, s nimiž 
škola při zajišťování výuky spolupracuje (AOPK ČR – Správa CHKO Železné hory, ČSOP, 
Ekocentrum paleta Pardubice, Městské lesy Chrudim a další). Výuka probíhá v šestihodinových 
blocích.  

odborná praxe – probíhá na smluvních pracovištích v souladu se studijním programem pod 
vedením pověřeného pracovníka, dle nové akreditace je praxe realizována po dobu 16 týdnů 
letního období ve druhém ročníku, přičemž lze praxi vykonat maximálně u pěti subjektů. 

Na základě absolvovaných praxí získali studenti cenné informace z oblasti odpadového 
hospodářství, ochrany životního prostředí – územní ochrany, druhové ochrany, ochrany 
přírodních zdrojů, využití alternativních zdrojů energie.  
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Studenti střední i vyšší odborné školy se v rámci odborné praxe významně podíleli také na 
zajištění významných dnů, například Dne Země v Chrudimi a v Pardubicích, dále dožínek a 
Velikonoc na zámku v Pardubicích.    

Praxe Douchův sad 

Moc děkujeme 2. F ze SŠZ a VOŠ za pomoc a za zapojení v rámci programů Středoškoláci při 
Hnutí Brontosaurus. Letošní rok byl velmi suchý, což se podepsalo i na stavu mnohých 
vysázených ovocných stromů u nás. Např. i v tomto obnovovaném starém sadě nacházejícím 
se u Chrudimě jsme byli nuceni nahradit mnohé uschlé mladé stromy za nové.  

Bylo třeba vzhledem k nastávajícím mrazům výsadby uspíšit, aby se daly dobře hloubit jámy a 
také je zasypat společně s připravenými kůly, což se povedlo a také připevnit ochrany proti 
okusu. Moc nám pomohli také místní ochránci přírody z Habrova. Společnými silami se nám 
snad podaří ovocné sady udržet a zachovat tak úsilí předků našeho krásného města. 

Ing. Tibor Schwarz – Zelený dům Chrudim 

  

  
výsadba stromů v Douchově sadě 



 

výroční zpráva 2018/2019  

 

61 

  
praxe při výsadbě stromů 

Odborná prázdninová praxe žáků 2. C a 3. C 

Ve dnech 1-5. 7. 2018 proběhla společná odborná prázdninová praxe žáků 2. C a 3. C v CHKO 
Pálava. Exkurze se zúčastnilo celkem 11 žáků.  

30. 6. – všichni účastníci v pozdních odpoledních hodinách postupně dorazili do Mikulova a 
ubytovali se na správě CHKO. A pak nás zástupce vedoucího správy pan Jiří Matuška seznámil 
s náplní praxe.  

1. 7. – odklizení posečené trávy v lesostepní části v PR Turold. Ve večerních hodinách nám pan 
Matuška obrazem a slovem přiblížil zejména biotopy CHKO Pálava. 

2. 7. – sečení a odklízení posečené trávy v celé ploše PP Kočičí skála. Prohlídka Mikulova a 
zámku. 

3. 7. – odklízení zbytku větví na obnovovaném stepním trávníku v PR Liščí vrch. Návštěva 
navrhované PP Mušlov, kde se vyskytují paleontologické nálezy z miocenního moře a zde 
hnízdí vlhy pestré. Navštívení Svatého kopečku a večerní koupel v lomu Janičův vrch. 

4. 7. – celodenní exkurze z Mikulova autobusem do Klentnice a dále pěšky přes Tabulovou 
horu, Sirotčí hrádek, Soutěsku, Děvín a Dívčí hrady do Pavlova s návratem autobusem do 
Mikulova. Cestou jsme zhlédli společenstva skalních stepí, teplomilných a vápnomilných 
doubrav, dubohabřin a lemových společenstev. 

5. 7. – úklid ubytovacích prostor a odpolední odjezd do Chrudimi. 

  
praxe studentů ekologického oboru v CHKO Pálava 
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VÝUKA A VÝCVIK ŘMV 2018/2019 

Název oboru Druh ŘO Počty zúčastněných žáků Počty tříd 

Agropodnikání T 21 1 

 B 19 1 

Zemědělec, farmář T 16 1 

 B 22 1 

 C 22 1 

Provozování autoškoly je registrováno dle zákona 247/2000 Sb. Žadatelé mají možnost získat 
řidičské oprávnění skupiny T a B v plném rozsahu výuky. Žáci třetího ročníku učebního oboru 
Zemědělec, farmář měli možnost získat řidičské oprávnění skupiny C. Ve školním roce 
2018/2019 vyučovali výcvik a výuku tři učitelé. Výuka zdravotnické přípravy byla zajištěna 
pracovníkem Krajské nemocnice Pardubice.   

Seznam výcvikových vozidel: 

• Osobní automobil Škoda Fabia  - 2x 

• Traktory Zetor 7711 

• Traktor Zetor 7211 

• Traktorový přívěs P53S 

• Traktor Proxima Power 80 

• Přívěs Joskin 2425  

• Přívěs nákladní za osobní automobil - Agados 

  

  
výcviková vozidla autoškoly 
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Vyšší odborná škola 

Ve školním roce 2018/2019 se vyučovalo podle nové akreditace. 

Kód a název oboru vzdělávání:  16-01-N/..  Ekologie a ochrana životní prostředí 

Název vzdělávacího programu: 16-01-N/01 Správa ochrany životního prostředí 

 dálkové studium  44929/2015 ze dne 13. 1. 2016 

 denní studium  44929/2015 ze dne 13. 1. 2016 

Přijímací řízení VOŠ – dálkové studium 

Správa ochrany životního prostředí  

 Přihlášeni Přijato Nepřijato 

I. termín 24. 6. 2019 27 27 0 

II. termín 28. 6. 2019 3 3 0 

III. termín 22. 8. 2019 3 3 0 

IV. termín 25. 9. 2019 3 3 0 

V.  termín 8. 10. 2019 6 6 0 

Externí pedagogičtí pracovníci 

Odborná výuka je na VOŠ Chrudim zajišťována i pomocí externích pracovníků, tj. odborníků 
z praxe. 

Jméno a příjmení Vyučovaný předmět 

JUDr. Mikanová Hana Základy práva, Právo v ŽP 

Ing. Odvárka Zdeněk Lesnictví 

Vedoucí studijních skupin 

V2D PhDr. Iva Bergmanová 
V3A Mgr. Josef Vozanka 

Absolutoria  

  
 na „potítku“ zkouška absolutoria 

Dne 24. 6. 2019 proběhla absolutoria třetího ročníku.  
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Předsedou komise byl Ing. Karel Dubský ze Střední rybářské školy a Vyšší odborné školy 
vodního hospodářství a ekologie Vodňany.  

K absolutoriu se přihlásilo celkem 6 studentů denního studia. Všichni studenti u zkoušky 
uspěli. Studenti skládali zkoušku z cizího jazyka, z teoretických odborných znalostí  a také 
všichni zdárně obhájili svoji absolventskou práci.  
Slavnostní vyřazení absolventů se uskutečnilo dne 26. 6. 2019 v Muzeu barokních soch 
v Chrudimi za přítomnosti ředitele školy Ing. Stanislava Valáška, třídního učitele a rodičů. 

  
 představení studentů zkušební komise 

  
 pamětní list třídní učitel 

  
 slavnostní vyřazení absolventů  
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Školní jídelna 

Součástí Střední školy zemědělské a Vyšší 
odborné školy v Chrudimi je školní jídelna, která 
se nachází přímo v areálu školy, Poděbradova 
842. Jídelna zajišťuje celodenní stravování pro 
vlastní žáky a studenty, žáky a studenty jiných 
škol, učitelský sbor a cizí strávníky (zaměstnanci 
organizací a občané). 

Stravování se řídí vyhláškou č. 463 Sb. ze dne 
23. 12. 2011, kterou se mění vyhláška č.107/2005 
Sb., o školním stravování, ve znění vyhlášky 
č. 107/2008 Sb. a vyhláškou č. 602/2006, kterou 
se mění vyhláška č. 137/2004 Sb. o hygienických 
požadavcích na stravovací služby a o zásadách 
osobní a provozní hygieny při činnostech 
epidemiologicky závažných, zákonem 258/2000  
o ochraně veřejného zdraví, vyhláškou 
č. 85/2005 Sb. o nákladech na závodní stravování 

a jejich úhradě a nařízením EP a Rady ES č.852/2004  o hygieně 
potravin.  

Kapacita stravovacího zařízení je maximálně 700 vařených jídel, kapacita jídelny je maximálně 
80 míst u stolu. Strávníci se řídí vnitřním řádem školní jídelny. Zaměstnanci školní jídelny se 
řídí navíc provozním řádem kuchyně, sanitačním řádem a zásadami BOZP. 

Počet zapsaných stravovaných k 31. 10. 2018: 

• dětí a žáků a studentů celkem 236, z toho 68 celodenně stravovaných,  

• odebírající pouze oběd 168 

• zaměstnanců 50 a cizích strávníků 14 
V tomto období pracovaly ve školní jídelně: 

•  samostatná kuchařka Ilona Motyčková 

•  kuchařka Marie Krpálková  

•  vedoucí kuchařka Jana Zárubová  

•  vedoucí školní jídelny Anna Jelínková 
 
Školní jídelna také zajišťuje v průběhu školního roku i stravování při různých akcích.  

raut u příležitosti výstavních dnů 
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Domov mládeže 

Domov mládeže – mimoškolní činnost  

Domov mládeže (DM) v rámci své činnosti vede ubytované žáky a studenty k plnohodnotnému 
využívání volného času podle Školního vzdělávacího programu DM, jehož nedílnou součástí je 
oblast primární prevence rizikového chování. Ta spočívá ve výchově k zdravému životnímu 
stylu, ke správné hodnotové orientaci v oblasti sociálního učení a začlenění se do života DM 
a společnosti. 

Důraz v práci vychovatele je kladen především na zabezpečení optimálních podmínek pro 
nerušenou přípravu do školy, zajištění a nabídky volnočasových aktivit a respektování 
zvláštností jednotlivců.  

Zaměstnanci i ubytovaní žáci a studenti jsou povinni řídit se Vnitřním řádem DM, zásadami 
BOZP a PO a vnitřními směrnicemi. 

Prostory DM 

Třílůžkové pokoje jsou I. kategorie se společným sociálním zařízením na poschodí. Na každém 
podlaží se nachází společenská místnost s televizí a DVD přehrávačem, dále pak kuchyňka 
s varnou konvicí, mikrovlnnou troubou a lednicí. Žákům a studentům je poskytnuto 
bezdrátové připojení k internetu a učebna se sedmi počítači a tiskárnou. 

Pro volnočasové aktivity je k dispozici – stolní tenis, fotbálek, kulečník, posilovna s malým 
zrcadlovým sálem, cvičebna, keramická dílna, vlastní tělocvična, venkovní multifunkční hřiště 
s umělým povrchem a venkovní stůl pro stolní tenis. 

Školní jídelna, která zajišťuje celodenní stravování, se nachází v budově DM. 

Ekonomické podmínky 

Finanční prostředky na provoz a služby DM jsou poskytovány zřizovatelem. 

Úplatu za ubytovací služby stanovuje vyhláška č. 108/2005 Sb. § 5, ve znění novely 436/2010 
Sb., v platném znění. Ředitelem školského zařízení je stanoven žákům za ubytování a služby 
měsíční poplatek 1.100,--Kč. Při nepravidelném a krátkodobém ubytování platí žáci 55,--Kč za 
den a noc. 

Dalším zdrojem příjmu je doplňková činnost, kde je stanovená částka 250,--Kč 

Přehled pedagogických pracovníků DM 

Provoz a výchovná činnost v DM byla zajištěna čtyřmi plně kvalifikovanými vychovateli 
s celkovým úvazkem 3,7; od března 2019 s úvazkem 4:  

Vychovatel Vzdělání 
Počet roků 

praxe 

Zájmový 

útvar 
Specifika vychovatele VS Úvazek 

Dvořáčková 

Jiřina  
ÚSO (DPS) 36 keramika 

 
II. 

1 

od 03/2019 

Bc. Neumanová 

Radomíra 
VŠ 35 rukodělný 

vedoucí vychovatelka 
 1 

Vajová Katuše ÚSO (DPS) 36 sportovní kurz zdravotníka III. 1 

Vrubel Václav ÚSO (DPS) 18 sportovní prevence rizik. chování I. 1 
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Přehled o počtu žáků a studentů, rozdělení do VS 

K 31. 10. 2018 bylo v DM zapsáno 76 žáků a studentů z toho 56 dívek a 20 chlapců. Žáků SŠ 
bylo 74 a 3 studenti VOŠ. Činnost byla zajištěna ve třech výchovných skupinách: 
 

• I.     VS (20 chlapců, 9 dívek) Vrubel Václav   (3. poschodí a 5. poschodí) 

• II.    VS (22 dívek)  Dvořáčková Jiřina    (5. poschodí) 

• III.   VS (25 dívek)  Vajová Katuše   (4. poschodí) 
 

Přehled škol a počtu ubytovaných žáků a studentů v DM 

VS / škola SŠZ-F SŠZ HŠ SŠZS SOŠ a SOU OA SŠ Pce VOŠ Pce VOŠ Celkem 

I. 5 3 4 2 5 4 4 2  29 

II. 1 1 2 8 6 3   1 22 

III. 4 7 7  2 3 2   25 

Celkem 10 11 13 10 13 10 6 2 1 76 

 

Zájmová činnost a akce v rámci DM 

Mimo individuálních zájmových činností a příležitostných činností je nabízena ubytovaným 

žákům a studentům v době jejich osobního volna pravidelná činnost těchto zájmových útvarů: 

• Fotbal, florbal – Vrubel, Vajová 

• Keramika a rukodělné práce (batikování, ubrousková technika aj.) – Dvořáčková, 

Neumanová 

• Zajištění divadelních představení, návštěva solné jeskyně, zdravověda, volejbal – 

Vajová  

• Při školním statku pracuje jezdecký oddíl, tato zájmová činnost je odvislá od finančních 

možností a časové náročnosti žáků a studentů 

Osvědčily se zajištěné permanentky na místní plavecký bazén a venkovní plavecký areál. 

• Září 
o Komentovaná prohlídka města (4. 9.) 
o Návštěva rozhledny Bára (20. 9.) 

• Říjen 
o Výstavní dny 
o Návštěva psího útulku Chrudim (18. 10., 25. 10.)  

• Listopad 
o Příprava vegetariánské „paelly“ – typického španělského jídla (6. 11.) 
o Přednáška o Ukrajině s ochutnávkou ukrajinského jídla (21. 11.) 

• Prosinec 
o Mikulášská nadílka (4. 12.) 
o Batikování (5. – 6. 12., 20. 12.) 
o Pečení vánočního cukroví (13. 12.) 
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o Zdobení cukroví (16. 12.) 
o Soutěž o nejlépe vyzdobený vánoční pokoj  
o Vánoční disco s nadělováním dárků (18. 12.) 

• Únor 
o Zahájení návštěvy plaveckého bazénu 

• Duben 
o Návštěva Městské knihovny Chrudim s přednáškou (4. 4.) 
o Den Země v Chrudimi 

• Květen 
o „Večeře z pece“ – opékání špekáčků v areálu školy (21. 5.) 

Domovní rada 

Je složena ze dvou zástupců jednotlivých VS a řízena vedoucí vychovatelkou DM. Celkem se 
sešla dvakrát – 08. 11. 2018 a 03. 04. 2019. Zástupci jsou informováni o činnosti DM, 
seznámeni s ročním plánem, řeší se aktuální problémy, náměty a připomínky. Ne vždy je 
možné vyhovět požadavkům ubytovaných, řada věcí je odvislá od finančních prostředků, které 
nám jsou poskytnuty. 

Výchovná opatření v DM 

Za hrubé porušení VŘ DM bylo navrženo a postoupeno řediteli opatření ve správním řízení a 
to podmínečné vyloučení z DM jednomu žákovi a dvěma žákyním. Dvě podmínečná vyloučení 
byla udělena. 

Drobnější přestupky byly s žáky projednávány ústně s vychovatelem, či vedoucí 
vychovatelkou, dle potřeby i se zákonnými zástupci žáků. 

Doplňková činnost 

V rámci doplňkové činnosti (DČ) proběhlo několik ubytovacích akcí v našem DM.  Můžeme 
jmenovat ty nejhlavnější: 

• Ubytování studentů z Polska – květen 

• Ubytovací služby pro účastníky „Šachy Zaječice“ (plná kapacita) – přelom květen-
červen 

• 68. ročník Loutkářské Chrudimi (plná kapacita) – červenec 

• Ubytování sportovního soustředění Fit Art Kutná Hora (30 lůžek) – srpen  

• Během školního roku jsou nabízeny apartmány pro DČ (celkem 12 lůžek) 

V průběhu školního roku mají možnost využít ubytování v rámci hlavní činnosti (HČ) žáci a 
studenti v době praxí, maturitních plesů, zkouškového období, maturit a dalších akcí 
pořádaných školami.  

Zlepšení prostředí a kvality ubytovaní v DM 

• Výmalba dvanácti pokojů a provedení oprav 

•  Zajištění permanentek pro využívání místního plaveckého bazénu – 4 ks 

Další záměry – vize a koncepce domova mládeže 

• Vytvářet bezpečné rodinné klima pro ubytované 

• Zlepšit a zpříjemnit prostředí ubytovaným, podporovat zdravý životní styl 

• Zaměřit se na prostory úklidových místností na jednotlivých patrech a vytvořit i tyto 
prostory důstojné 
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• Nutností je každoročně vymalovat sociální zařízení v DM, pokoje k ubytování pro 
nastupující nové žáky a další potřebné prostory 

• Renovace pokojů, např. podlahové krytiny, prahy  

• Vylepšení přízemí DM sloužící k zájmovým činnostem – nátěry dveří, renovace 
posilovacích strojů (potah a nátěry), podlahové krytiny 

• Nátěry dveří výtahu 

• Obohacení venkovního areálu o posilovací stroje pro venkovní činnost 

• Vybavenost pro sportovní aktivity – florbalové hole, míče 

Uvedené záměry jsou odvislé od finančních prostředků. V letošním školním roce byly 
poskytnuty velmi omezeně, a proto se nedaří koncepci a dlouhodobý záměr domova mládeže 
plnit. 

Zpracovala: Bc. Radomíra Neumanová 
ved. vychovatelka DM 

  
 budova domova mládeže pokoj na domově mládeže 
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Školní statek 

Rostlinná výroba 

Hospodaříme na celkové výměře 388,5 ha zemědělské půdy a pěstované plodiny  jsou: 

1. Obiloviny – pšenice ozimé a ječmen jarní 
2. Cukrová řepa 
3. Kukuřice na zrno 
4. Řepka ozimá 
5. Jetelotravní směs 
6. Sója    
7. Trvalé travní porosty 

V produkci rostlinné výroby nastal propad výroby z důvodu sucha, zvláště u jarních plodin, 
který činil 40 % u jarního ječmene, cukrovky, kukuřice na zrno a TTP. U ozimých plodin byl 
propad 15% o proti pětiletému průměru. 

Skladování  

Na školním statku je skladování vyřešeno jen částečně. Skladovací prostory pro obiloviny 
máme vyřešeny po kombajnové sklizni pšenice ozimé a ječmene jarního pouze na omezené 
období. Po této době tyto prostory nezaručují požadovanou kvalitu této komodity.  Řepku 
ozimou a kukuřici vozíme přímo od kombajnu do výkupních organizací.  

Mechanizace rostlinné výroby 

Zajištění polních prací v agrotechnických lhůtách bylo náročné z pohledu zastaralé techniky, 
jejíž využití bylo omezováno velkým počtem závad, z tohoto důvodu bylo přistoupeno 
k pronájmům techniky k zajištění potřebné úrovně pěstování jednotlivých kultur.  Sklizňové 
práce řešíme službami. Smlouvy máme uzavřeny na sklizeň obilovin, řepky ozimé, kukuřice a 
cukrovky. Stejně tak je řešena sklizeň slámy, sena a senáže. Službami děláme i chemickou 
ochranu rostlin.  

  
mechanizace na používána na školním statku při výstavách 

Chov zvířat 

Chov skotu 

Chov krav bez tržní produkce mléka. Celá technologie plně odpovídá požadavkům na welfare 
zvířat, která jsou ustájena volně ve stáji s oddělenou lehárnou a krmištěm. Telata jsou 
odchovávaná v individuálních boxech. V chovu jsou zastoupena plemena: Český strakatý skot, 



 

výroční zpráva 2018/2019  

 

71 

Holštýnský skot, plemeno Jersey a kříženci s různým podílem krve plemene Českého 
strakatého skotu s plemeny Ayrshire, Blond Aquitan, Limousine, Charolais. 

Stav skotu celkem k 31. 12. 2018 byl 36 ks. 

  

Chov prasat  

probíhá stejně jako u skotu v souladu s požadavky chovaných zvířat. Krmí se kompletní krmnou 
směsí podle kategorií prasat. Finální hybrid slouží k jatečným účelům. V chovu prasat se 
naplňuje cíl chovu různých plemen jako prezentace pro účely výuky. V současné době jsou v 
chovu plemena Duroc, Landrase a prasničky plemene Přeštické černostrakaté, Mangalica a 
České bílé ušlechtilé.  

Stav prasat k 31. 12. 2018 byl 122 ks. 

Chov ovcí a koz 

Je dalším chovem na školním statku. V současné době chováme zástupce plemen ovcí 
Kamerunských a plemene Sufolk. Plemeno koz je koza bílá krátkosrstá a hnědá krátkosrstá.  

Ovce a kozy jsou ustájeny ve volné kotcová stáji na hluboké podestýlce s volným přístupem do 
výběhu.  

K 31. 12. 2018 byl stav ovcí 7 kusů a koz 3 kusy. 
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Chov koní  

na školním statku má již dlouholetou tradici a slouží pro mimoškolní aktivity studentů. 

K 31. 12. 2018  je ve stavu 6 koní a 1 osel.    

  

  

Drobnochov 

byl zaveden po dokončení rekonstrukce části kravína, kde bylo mimo jiné vybudované i zázemí 
pro chov drobného zvířectva. V nových prostorách bylo umístěno ke dni 31. 12. 2018: Kachen 
3 ks, slepic 4 ks, husa 1 ks, holubů 6 ks a králíků 14 ks.   
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Sportovní jezdecký klub 

Sportovní jezdecký klub 
vychovává adepty jezdecké 
zručnosti již padesát tři let. Je 
to nejstarší zájmový kroužek 
při naší škole. Provozu klubu 
slouží 6 sportovních koní, které 
jsou v majetku školy. Ve stáji je 
i jeden soukromý pony, 
kterého můžeme využívat do 
provozu klubu. Ve školním 
roce 2018/2019 měl klub 
celkem 32 členů, z toho 3 
studentky naší školy. 

Jezdkyně klubu se tradičně 
účastní parkurových závodů 
převážně ve východních 
Čechách a stejně jako 
v minulých letech vozily velice 
pěkná umístění. V tomto 
školním roce 16 x zvítězily 
v různých skokových 
soutěžích, přivezly ale i další 
pěkná druhá, třetí a další 
umístění. Největším letošním 
úspěchem klubu je opětovné 
vítězství v celostátní Lize 
zemědělských škol. Po 
finálovém závodě v Humpolci 
převzala pohár za celkové 
vítězství studentka prvního 
ročníku Agropodnikání 
Kristýna Sedláčková s koněm 
Dantes. Že se nám v lize daří, o tom není pochyb, protože v historii této soutěže to je naše 
sedmé vítězství. Další jezdkyní, která nás v této soutěži reprezentuje, je Michaela Skácelová, 
studentka druhého ročníku naší školy, která se svými koňmi obsadila v celkovém hodnocení 
krásné sedmé místo. 

V letošní jezdecké sezoně náš klub velice úspěšně reprezentují jezdkyně: Kristýna Sedláčková, 
Michaela Skácelová, Tereza Hubačová, Kateřina Fidlerová a Natálie Vašková s koňmi Dantes, 
Picaso, Místy a Rose. Výsledky, kterých jsme dosáhli, jasně hovoří o dobré trenérské práci pana 
Jiřího Bělohlava. Všem patří veliké poděkování za vzornou reprezentaci naší školy. 

SJK letos pořádal na svém kolbišti 41. ročník Poháru města Chrudim, dvě kola Ligy 
zemědělských škol a dvoje hobby závody. 

Bc. Jiří Soukup – předseda SJK, foto Jiří Bělohlav- trenér SJK 

 

Michaela Skácelová a Casey 2 – sedmé místo v Lize zemědělských škol 
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Kristýna Sedláčková a Dantes – vítězové Ligy zemědělských škol pro školní rok 2018/2019 

 
vítězka potřebuje mít za sebou pracovitý tým a servis 
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Hospodaření školy za rok 2018 

Výnosy školy tvořily /v tis. Kč/: 

 

 Provozní dotace     4.751 

 Dotace na přímé neivest. náklady 19.804 

 Dotace SZIF a PGRLF 2.710 

 Granty, programy, projekty, účelové 

Zaúčtování  transformačního podílu 

582 

466 

 Tržba za vlastní výrobky 13204 

 Tržba z prodeje služeb 3.364 

 Ostatní výnosy 314 

. Tržby z prodeje materiálu a majetku 106 

Výnosy celkem 45.301 

Náklady školy tvořily /v tis. Kč/: 

 

 Spotřeba materiálu 8.459 

 Spotřeba energií 2.030 

 Opravy a udržování 645 

 Aktivace majetku                    -125 

 Změna stavu zásob       903 

 Cestovné 43 

 Ostatní služby 5.486 

 Mzdové náklady 18.265 

 Zákonné sociální pojištění 5.796 

  Zákonné sociální náklady    522 

 Daně a poplatky 12 

 Ostatní náklady 1.164 

 Odpisy 1.457 

 Zůstatková cena majetku 16 

 

Náklady celkem 44.673 

Hospodářský výsledek /v tis. Kč/: 

Výsledek hospodaření před zdaněním 628 

Daň z příjmů 50 

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 

Výsledek hospodaření po zdanění 578 

 



 

výroční zpráva 2018/2019  

 

76 

Čerpání rozpočtu neinvestičních  a provozních prostředků a dotací /v tis. Kč/: 

 

Čerpání provozních prostředků 

 

Čerpání dotace EU – podpora vzdělávání, 
udržitelnost. 

4.751 

 

25 

- plně vyčerpáno 

 

- plně vyčerpáno 

 

     z toho účelově:   

     přímé náklady na platy a OON, ONIV 19.804 - plně vyčerpáno 

 

Čerpání neinvestičních  

 

557 

 

     z toho účelově:   

      přímé – podpora odborného vzdělávání 

      grant - stipendia  

      OP VVV – rovný přístup ke vzdělávání 

57 

165 

335  

- plně vyčerpáno 

- plně vyčerpáno 

- plně vyčerpáno 

 

 

Čerpání dotací SZIF a PGRLF 2.710 - průběžně čerpáno dle 
finančního obdržení dotací 

Počet zaměstnanců – limit KÚ  40,902   skutečnost  42,1481 

Investiční rozvoj /v tis. Kč/: 

Tvorba FRM v roce 2018: 

Odpisy 1.457 

Z prodejů majetku 68 

Investiční  příspěvky od zřizovatele               787 

Investiční dotace z MZe             1.569 

Čerpání FRM v roce 2018 

Zvířata základního stáda 127 

Auto TRAFIC 676 

Secí stroj,  lis na balíky a skener 

Počítačová síť 

1743 

287 

 

Nařízený odvod na KÚ 651 

Rezervní fond /v tis. Kč/: 

Tvorba RF v roce 2018: 

Příděl z hospodářského výsledku 

Převod nevyčerpaný projekt 

 

32 

164 
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Čerpání RF v roce 2018: 

 

Čerpání RF 0 

Fond odměn /v tis. Kč/: 

Tvorba FO v roce 2018: 

Příděl z hospodářského výsledku 128 

Čerpání FO v roce 2018: 

Čerpání z fondu odměn 0 

Sociální fond - FKSP /v tis. Kč/: 

Tvorba FKSP v roce 2018: 

Příděl z mezd 339 

Čerpání FKSP v roce 2018: 

Příspěvek na obědy 80 

Příspěvek na dětské tábory 2 

Kultura – ples, ukončení školního roku  26 

Dary pracovní a životní výročí 

Vitamínové prostředky 

Rekreace dospělí 

42 

106 

47 

 

Vypracovala : Štěpánová 

 

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2018/2019 byla 
projednána a schválena na zasedání Školské rady dne 15. října 2019. 


