
 

 
 

 

 

č. j. 2020/1235 ze dne 14. 10. 2020 

 

Výroční zpráva 
 

 

 

 

 



 

výroční zpráva 2019/2020  

 

2 

  



 

výroční zpráva 2019/2020  

 

3 

školní rok 2019/2020 

Obsah 

Základní údaje o škole ...........................................................................................................6 

Vedení školy .......................................................................................................................6 

Slovo ředitele .........................................................................................................................7 

Charakteristika školy..............................................................................................................9 

Přehled oboru vzdělávání v rejstříku škol ..........................................................................11 

Kapacity ve školním roce 2019/20 ....................................................................................12 

Charakteristika školního roku 2019/2020 ............................................................................13 

2. 9. 2019 zahájení školního roku ......................................................................................14 

Přehled učebních plánů vyučovaných ve školním roce 2019/2020 ......................................15 

Agropodnikání 41-41-M/01 ..............................................................................................15 

Agropodnikání 41-41-M/01 dálková forma studia .............................................................16 

Ekologie a životní prostředí 16-01-M/01 ...........................................................................17 

Zemědělec, farmář 41-51-H/01 .........................................................................................18 

Správa ochrany životního prostředí 16-01-N/01 ................................................................19 

Přehled pracovníků školy .....................................................................................................20 

Údaje o přijímacím řízení .....................................................................................................21 

Kritéria pro přijetí v přijímacím řízení ve školním roce 2020/2021 ....................................21 

Kola přijímacího řízení ......................................................................................................22 

Střední škola zemědělská ..................................................................................................22 

Údaje o výsledcích vzdělávání žáků .....................................................................................23 

Maturitní zkoušky ................................................................................................................24 

Třída 4. A ..........................................................................................................................24 

Třída 4. C ..........................................................................................................................25 

Třída 5. D ..........................................................................................................................26 

Přehled prospěchu třídy 4. A.............................................................................................26 

Přehled prospěchu třídy 4. C .............................................................................................27 

Přehled prospěchu třídy 5. D ............................................................................................27 

Závěrečné zkoušky učňovského oboru Zemědělec, farmář................................................28 

Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků ........................................................29 

Výsledky kontrolní činnosti ..................................................................................................31 

Poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2019 ...........................................31 

Stipendijní program .............................................................................................................31 



 

výroční zpráva 2019/2020  

 

4 

Sportovní aktivity ................................................................................................................32 

Středoškolský atletický pohár ...........................................................................................32 

Lyžařský výcvikový kurz .....................................................................................................32 

Kulturní akce ........................................................................................................................33 

Divadelní představení .......................................................................................................33 

Divadelní představení v anglickém jazyce .........................................................................33 

Maturitní ples ...................................................................................................................33 

Vzdělávací a odborné soutěže .............................................................................................34 

Ekologická olympiáda v Oucmanicích ................................................................................34 

Soutěže v anglickém jazyce ...............................................................................................34 

Soutěž v základech společenských věd ..............................................................................34 

Hodnocení školního kola olympiády v českém jazyce ........................................................35 

Biologická olympiáda ........................................................................................................35 

Prevence sociálněpatologických jevů...................................................................................36 

Světlušky ..........................................................................................................................36 

GO kurz – Zderaz Proseč– seznamovací a adaptační kurz pro 1. ročníky ............................36 

Sociometrie ......................................................................................................................37 

Odborné exkurze .................................................................................................................38 

Poznávací zájezd žáků do Londýna ....................................................................................38 

Exkurze do cukrovaru .......................................................................................................38 

exkurze Agro Liboměřice ..................................................................................................38 

Dožínky na pardubickém zámku........................................................................................39 

Ostatní akce školy ................................................................................................................40 

Pišqworky .........................................................................................................................40 

Projekt planeta Země – Kolumbie .....................................................................................40 

Výstavy .............................................................................................................................41 

Malá zemědělská olympiáda .............................................................................................41 

Zahraniční spolupráce ..........................................................................................................42 

Spolupráce s odbornou veřejností .......................................................................................44 

Rostlinolékařská profese – obor budoucnosti ...................................................................44 

Využití navigačních systémů v zemědělství .......................................................................44 

Spolupráce se společností Agrovenkov, o. p. s. .................................................................44 

Sklizeň kukuřice ................................................................................................................44 

Projekty a kurzy ...................................................................................................................45 

Implementace krajského akčního plánu Pardubického kraje .............................................45 



 

výroční zpráva 2019/2020  

 

5 

Kurz pro získání osvědčení „Odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky na ochranu 
rostlin“ .............................................................................................................................45 

Praxe a odborný výcvik ........................................................................................................46 

Střední škola (studijní obory, učební obor)........................................................................46 

Vyšší odborná škola ..........................................................................................................47 

VÝUKA A VÝCVIK ŘMV 2019/2020 .......................................................................................48 

Vyšší odborná škola .............................................................................................................49 

Vedoucí studijních skupin .................................................................................................49 

Absolutoria .......................................................................................................................49 

Školní jídelna .......................................................................................................................51 

Domov mládeže ...................................................................................................................52 

Domov mládeže – mimoškolní činnost ..............................................................................52 

Přehled pedagogických pracovníků DM ............................................................................53 

Zájmová činnost a akce v rámci DM ..................................................................................53 

Školní statek ........................................................................................................................56 

Rostlinná výroba ...............................................................................................................56 

Chov zvířat ........................................................................................................................56 

Sportovní jezdecký klub .......................................................................................................58 

Hospodaření školy za rok 2019 ............................................................................................61 

Rozvaha ............................................................................................................................61 

Výsledovka .......................................................................................................................62 

Fondy ...............................................................................................................................63 

Dotace ..............................................................................................................................63 

 



 

výroční zpráva 2019/2020  

 

6 
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Slovo ředitele  

157. rok výuky na Střední škole zemědělské a Vyšší odborné škole v Chrudimi v dlouhé 
historii nebyl. V dobách minulých výuka probíhala za světových válek, za různých historických 
událostí, ale aby do výuky zasáhly zdravotní důvody, to se ještě nestalo. Školní rok 
2019/2020 byl významně poznamenán téměř čtyřměsíční výlukou výuky z důvodu pandemie 
koronaviru Covid – 19. Prezenční systém výuky najednou přešel na distanční systém. Nikdo 
z nás neměl s tímto vzděláváním žádné zkušenosti. Byli jsme nuceni vytvořit systém 
vzdělávání na dálku, zabezpečit přenos dat od učitelů k žákům a zpět. Ani nový způsob 
hodnocení jsme neměli zažitý. Během krátké doby jsme tuto situaci zvládli. Někteří z nás lépe 
a mnozí s určitými problémy. Covid – 19 neovlivnil pouze výuku, ale zasáhl i další oblasti 
činnosti školy. Zavřel se domov mládeže, nevařilo se ve školní jídelně, omezil se provoz 
ekonomického úseku i úklid v budově školy. Jediné pracoviště, které koronavir nesměl 
ovlivnit, byl školní statek. Ošetřovat a krmit zvířata je potřeba každý den a zajišťovat práce na 
polích v agrotechnických lhůtách také. I když jsme měli připravenou havarijní variantu, 
naštěstí na ni nedošlo. Poděkování patří všem pedagogům, kteří aktivně zvládli výuku na 
dálku, a zaměstnancům školního statku, jež dokázali pečovat o zvířata i pole. Velice si vážím 
všech zaměstnanců za zodpovědný přístup k prevenci koronaviru. V kritickém období ani 
jeden zaměstnanec školy nebyl nemocen s Covid – 19.  

Další událostí, která významně zasáhla do života školy, bylo zahájení rekonstrukce sociálních 
zařízení, vody a odpadů v budově školy a tělocvičně. Tato rekonstrukce nám zkomplikovala 
činnost zejména o prázdninách a na začátku dalšího školního roku. Prázdniny strávilo vedení 
školy a ekonomický úsek v provizorních prostorách na domově mládeže.  

Od loňského školního roku můžeme být spokojení se zázemím pro výuku. Na školním statku 
nám funguje vzdělávací centrum, které zajišťuje dobré zázemí pro výuku praxí a odborných 
výcviků. Průběžně se nám dařilo doplňovat moderní učební pomůcky. Na začátku školního 
roku nám rozšířil flotilu traktorů pro výuku praxe a odborného výcviku nový John Deere, 
samozřejmě se satelitní navigací z dotace Ministerstva zemědělství ČR – Centra odborné 
přípravy. Na konci školního roku jsme získali nový traktor a přívěs pro jízdy autoškoly. A aby 
toho nebylo málo, z projektu iKAP jsme v červnu zadali k vysoutěžení analyzátor celých zrn 
obilovin, luskovin a olejnin, model kostry člověka, model lebky člověka a kufřík se vzorky 
bezobratlých živočichů. Významně posilujeme vybavení učebními pomůckami s cílem zvýšit 
kvalitu vzdělávání. 

Po dvou letech jsme zkusili opět otevřít obor Ekologie a životní prostředí s novým zaměřením  

Vodohospodář. Domníváme se, že se Vodohospodář stane zajímavým a atraktivním oborem,  
v němž absolventi naleznou perspektivní uplatnění. Do prvního ročníku se nám přihlásilo  

19 zájemců a ke studiu skutečně nastoupilo 13 žáků. Stabilizuje se nám počet žáků v oboru 
Agropodnikání na počtu 34. Významný pokles jsme zaznamenali u učebního oboru 
Zemědělec, farmář, kde nám počet žáků 1. ročníku proti loňskému roku klesl ze 45 žáků na 
24. Doufáme, že se jednalo pouze o jednoroční výkyv.  

Za účelem objektivního posouzení kvality vzdělávání jsme si nechali vypracovat analýzu 
úrovně vzdělávání na naší škole od nezávislé firmy. Podle názoru žáků, učitelů a rodičů je 
úroveň vzdělávání na průměrné úrovni, s čímž nemůžeme být spokojeni. Na to jak se nám 
daří vybavovat školu moderními učebními pomůckami, musíme dosáhnout daleko vyšší 
úrovně vzdělávání, zejména praktického. Ke zlepšení komunikace v rámci školy i s okolím 
školy máme připravenou novou komunikační strategii. Od té si slibujeme daleko lepší 
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prezentaci školy na veřejnosti a zvýšení zájmu o studium na naší škole. To si vyžádá daleko 
kvalitnější přístup každého zaměstnance k plnění úkolů. 

Svůj význam musí mít i spolupráce se sociálními partnery a s vysokými školami. Nabídku 
sociálních partnerů v oblasti praxí, stáží, exkurzí, přednášek a půjčování moderních strojů 
musíme dokázat využívat daleko více, než se nám v současnosti daří. Spolupráce s vysokými 
školami nám musí přinést nové poznatky z vědy a výzkumu a významně se musí podílet na 
obsahovém vymezení odborné výuky. Příkladem může být spolupráce s Centrem precizního 
zemědělství České zemědělské univerzity v Praze, které se podílí na zavádění 
nejmodernějších metod v pěstování rostlin. Rezervy máme i ve spolupráci s výzkumnými 
ústavy v oblasti zemědělství. Ve výuce nám chybí informace o nejmodernějších poznatcích 
z chovu zvířat, pěstování rostlin a zemědělské mechanizace.  

Koronavir nám významně zasáhl i do zahraniční spolupráce. Podzimní výjezd do Polska se 
podařilo zrealizovat. Jarní návštěvu polských žáků a pedagogů již neumožnil. Schválen byl 
projekt pro žáky učebního oboru na praxi na ekologických farmách v severní Itálii. Budeme 
doufat, že se podmínky významně zlepší a výjezdy se budou moci v roce 2021 nebo 2022 
uskutečnit. 

Jako průměrné můžeme hodnotit i výsledky školního statku. Výnosy obilovin a řepky byly na 
nižší úrovni, než jsme byli zvyklí před lety. Na výsledku se podepsalo stejně jako v loňském 
roce sucho, které nás trápilo zejména na jaře. Nižší výnosy se samozřejmě promítly i do 
financování. Jsme ale dobrými hospodáři, a rok 2019 jsme zvládli i s tím, že na konci roku 
byly vyplaceny odměny všem zaměstnancům školy. 

Přes jisté rezervy lze hodnotit školní rok 2019/2020 jako průměrný. Za výsledky je třeba 
poděkovat všem zaměstnancům školy, i když ne všichni se podíleli na výsledcích stejnou 
měrou. Věřím, že v následujícím období bude prosperita školy prioritou všech zaměstnanců. 
Na každém z nás bude záležet. 

 

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. 



 

výroční zpráva 2019/2020  

 

11 

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 

Střední zemědělská škola  

1. 41-41-M/01 Agropodnikání 

 denní studium čtyřleté 

vyučuje od 1. 9. 2016 dle ŠVP č. j. 866/2016  

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. 2016 dle ŠVP č. j. 866/2016 (pro 3. a 4. ročník denního studia) 
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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 2019/20 

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 2019/2020 

Ve školním roce 2019/20 se na SŠZ a VOŠ Chrudim vyučovalo celkem v 13 třídách, z toho 
4 třídy Agropodnikání, 2 třídy Ekologie a životní prostředí, 4 třídy učebního oboru 
Zemědělec, farmář a 2 studijní skupiny dálkového studia VOŠ a 1 třída dálkového studia 
Agropodnikání. V 13 třídách studovalo podle výkazu k 30. 9. 2019 na VOŠ a na SŠ celkem 
266 žáků a studentů.  

 Na VOŠ 37 studentů v dálkové formě studia, z toho 12 dívek  

 Na SŠ 213 žáků v denní formě studia (16 v dálkové formě studia), z toho 113 dívek 
v denní formě studia (11 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. 2019, třídní učitelé a vedoucí studijních skupin jednotlivých tříd 
a studijních skupin: 

 

třída počet třídní učitel(ka) 

1. A 33 Ing. Markéta Herzánová 

1. E 19 Mgr. Kateřina Pilná 

1. F 21 Mgr. Marie Viková 

2. A 26 Mgr. Daniela Mihulková 

2. F 31 Mgr. Ivana Hrubá 

3. A 23 Ing. Tomáš Kachlík 

3. C 4 Ing. Tomáš Kachlík 

3. F 16 Ing. Karel Vondra 

4. A 29 Ing. Ludmila Kabelová 

4. C 11 Mgr. Petra Krpatová  
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třída počet třídní učitel(ka) 

5. D 16 Ing. Romana Zaňková 

V1D 32 Ing. Renata Zoubková 

V3D 5 PhDr. Iva Bergmanová 

 

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 

5. D Agropodnikání – podnikání a služby 

 

3. C Ekologie a životní prostředí 

4. C Ekologie a životní prostředí 

 

1. E Zemědělec, farmář 

1. F Zemědělec, farmář 

2. F Zemědělec, farmář 

3. F Zemědělec, farmář 

 

V1D Správa ochrany životního prostředí 

V3D Správa ochrany životního prostředí 

2. 9. 2019 zahájení školního roku  

Střední škola zemědělská 

Výuka byla zahájena 2. 9. 2019 a ukončena 30. 6. 2020. Žáci 1. – 3. ročníků měli volno za 
prázdninovou praxi od 24. 6. – 30. 6. 2020. 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 

• ŠS Vestec 

• SELGEN Úhřetice 

• CHKO Železné hory 

• Ekocentrum Paleta Pardubice 

• CHKO Pálava 
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Přehled učebních plánů vyučovaných ve školním roce 2019/2020 

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 2019/2020 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 



 

výroční zpráva 2019/2020  

 

17 

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 2019/2020 probíhala ve třetím a čtvrtém 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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Zemědělec, farmář 41-51-H/01 

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

Výuka podle tohoto ŠVP ve školním roce 2019/2020 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 2019/20 vyučovalo ve všech třídách včetně ředitele a zástupce 26 stálých 
pedagogických pracovníků, z toho dvě asistentky pedagoga. 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 bylo zaměstnáno pět pracovnic. 

O chod školy se staralo 10 provozních zaměstnanců. 

Školní statek obhospodařovalo 6 pracovníků. 
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Údaje o přijímacím řízení 

Kritéria pro přijetí v přijímacím řízení ve školním roce 2020/2021 

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 
maturitních oborů vzdělání (Agropodnikání a Ekologie a životní prostředí – Vodohospodář) 
pro školní rok 2020/2021 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. 

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. 
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Pro vyhodnocení výsledků se stanoví pořadí podle celkového součtu bodů. Přijato bude 

maximálně 60 uchazečů u oboru Agropodnikání a 30 uchazečů oboru Ekologie a životní 

prostředí – Vodohospodář s nejvyšším počtem bodů. 

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 23. 4 a 8. 6. 2020 

 Přihlášeni Přijato Nepřijato Zápisový lístek 

Agropodnikání 43 43 0 27 

Ekologie a životní prostředí 9 9 0 8 

Zemědělec, farmář 36 36 0 23 

II. termín 15. 5. 2020 

 Přihlášeni Přijato Nepřijato 
Zápisový 

lístek 

Zemědělec, farmář 1 1 0 0 

II. termín 25. 6. 2020 

 Přihlášeni Přijato Nepřijato 
Zápisový 

lístek 

Agropodnikání 10 10 0 8 

Ekologie a životní prostředí 10 10 0 6 

III. termín 25. 6. 2020 

 Přihlášeni Přijato Nepřijato 
Zápisový 

lístek 

Agropodnikání  0 0 0 0 

Zemědělec, farmář 1 1 0 1 

III. termín 14. 8. 2020 

 Přihlášeni Přijato Nepřijato 
Zápisový 

lístek 

Ekologie a životní prostředí  1 1 0 1 

  



 

výroční zpráva 2019/2020  

 

23 

Údaje o výsledcích vzdělávání žáků   

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

TřídaProspěli Prospěli Nepros- Neklasi- Prospěli Prospěli Nepros- Neklasi- 

s vyzn. pěli fikováni s vyzn. pěli fikováni 

1. A 2.94 % 91.17 % 2.94 % 0.00 % 5.88 % 91.17 % 0.00 % 0.00 % 

1. E 4.76 % 42.85 % 52.38 % 0.00 % 0.00 % 85.71 % 14.28 % 0.00 % 

1. F 0.00 % 60.86 % 39.13 % 0.00 % 0.00 % 100.00 % 0.00 % 0.00 % 

V.1D 76.92 % 23.07 % 0.00 % 0.00 % 80.76 % 19.23 % 0.00 % 0.00 % 

Celkem v 1. ročníku 

 14.37 % 39.21 % 13.72 % 0.00 % 15.03 % 50.32 % 1.96 % 0.00 % 

2. A 7.69 % 73.07 % 19.23 % 0.00 % 11.53 % 88.46 % 0.00 % 0.00 % 

2. F 0.00 % 77.41 % 22.58 % 0.00 % 0.00 % 96.77 % 3.22 % 0.00 % 

Celkem v 2. ročníku 

 3.50 % 75.43 % 21.05 % 0.00 % 5.26 % 92.98 % 1.75 % 0.00 % 

3. A 0.00 % 90.47 % 9.52 % 0.00 % 4.76 % 95.23 % 0.00 % 0.00 % 

3. C 50.00 % 25.00 % 25.00 % 0.00 % 25.00 % 75.00 % 0.00 % 0.00 % 

3. F 7.69 % 76.92 % 15.38 % 0.00 % 15.38 % 84.61 % 0.00 % 0.00 % 

V.3D 60.00 % 40.00 % 0.00 % 0.00 % 80.00 % 20.00 % 0.00 % 0.00 % 

Celkem v 3. ročníku 

 13.95 % 74.41 % 11.62 % 0.00 % 18.60 % 81.39 % 0.00 % 0.00 % 

4. A 0.00 % 80.76 % 19.23 % 0.00 % 3.84 % 96.15 % 0.00 % 0.00 % 

4. C 0.00 % 90.90 % 9.09 % 0.00 % 0.00 % 100.00 % 0.00 % 0.00 % 

Celkem v 4. ročníku 

 0.00 % 83.78 % 16.21 % 0.00 % 2.70 % 97.29 % 0.00 % 0.00 % 

5. D 0.00 % 50.00 % 50.00 % 0.00 % 0.00 % 100.00 % 0.00 % 0.00 % 

Celkem v 5. ročníku 

 0.00 % 50.00 % 50.00 % 0.00 % 0.00 % 100.00 % 0.00 % 0.00 % 
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Maturitní zkoušky 

Třída 4. A 

Praktická zkouška proběhla od 27. do 29. 5. 2020 na Školním statku ve Vestci. 

Ústní a profilová část maturitní zkoušky proběhla 15. až 18. 6. 2020. 

Společná část maturitní zkoušky proběhla 1. 6. až 2. 6. 2020. 

Komise zasedala ve složení: 

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

• Místopředseda: Ing. Karel Vondra 

• Třídní učitel:  Ing. Ludmila Kabelová 

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. Ludmila Kabelová Ing. Pavel Hrubý 

Ekonomické předměty Ing. Stanislav Valášek  Ing. Romana Zaňková 

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

 
třída 4. A  
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Třída 4. C 

Praktická zkouška proběhla 9. až 10. 6. 2020. 

Ústní a profilová část maturitní zkoušky proběhla 11. až 12. 6. 2020. 

Společná část maturitní zkoušky proběhla 1. 6. až 2. 6. 2020. 

Komise zasedala ve složení: 

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

• Místopředseda: Ing. Markéta Herzánová 

• Třídní učitelka: Mgr. Petra Krpatová 

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   Mgr. Josef Vozanka  Ing. Anna Pochobradská 

Předměty životního prostředí Ing. Markéta Herzánová Mgr. Daniela Mihulková 

Praktická zkouška  Mgr. Josef Vozanka  Ing. Tomáš Kachlík 

 
třída 4. C  
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Třída 5. D 

Praktická zkouška proběhla od 27. do 29. 5. 2020 na Školním statku ve Vestci. 

Ústní a profilová část maturitní zkoušky proběhla 15. až 18. 6. 2020. 

Společná část maturitní zkoušky proběhla 1. 6. až 2. 6. 2020. 

Komise zasedala ve složení: 

• Předseda:  Ing. Jan Račanský 
   Střední škola zemědělská a veterinární Lanškroun 

• Místopředseda: Mgr. Ivana Hrubá 

• Třídní učitel:  Ing. Romana Zaňková 

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. Ludmila Kabelová Ing. Pavel Hrubý 

Ekonomické předměty Ing. Romana Zaňková  Ing. Stanislav Valášek 

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

Přehled prospěchu třídy 4. A 

 Počty známek Průměr 

Předmět 1 2 3 4 5  

společná část – státní maturita 

Anglický jazyk   - 6 10 5 2 3,130 

Český jazyk a literatura   - 6 5 10 5 3,538 

Matematika  - - 1 1 1 4,000 

profilová část 

Ekonomické předměty  Povinná 2 6 9 8 1 3,000 

Praktická zkouška 
z odborných předmětů  

Povinná 12 10 4 - - 1,692 

Zemědělské předměty Povinná 6 10 8 2 - 2,231 

Celkový průměrný prospěch  2,738 

Stupeň hodnocení prospěchu 

prospěl s vyznamenáním 0 

prospěl   20 

neprospěl   6 

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 2 1 2 3 3,000 

Český jazyk a literatura  - 3 4 3 1 3,182 

Německý jazyk  - - - - 1 5,000 

profilová část 

Ekologické předměty Povinná 3 2 4 2 - 2,455 

Předměty životního prostředí Povinná 5 2 4 - - 1,909 

Praktická zkouška 
z odborných předmětů 

Povinná 
3 5 2 1 - 2,091 

Celkový průměrný prospěch  2,600 

Stupeň hodnocení prospěchu 

prospěl s vyznamenáním 0 

prospěl 7 

neprospěl 4 

nehodnocen 0 

Přehled prospěchu třídy 5. D 

 Počty známek Průměr 

Předmět 1 2 3 4 5  

společná část – státní maturita 

Anglický jazyk   1 - 1 1 6 4,222 

Český jazyk a literatura   - 2 4 3 4 3,692 

Německý jazyk  - - - - 2 5,000 

Matematika  - - - - 3 5,000 

profilová část 

Ekonomické předměty  Povinná 1 5 3 3 1 2,846 

Praktická zkouška 
z odborných předmětů  

Povinná 5 6 1 - 1 1,923 

Zemědělské předměty Povinná 8 1 3 - 1 1,846 

Celkový průměrný prospěch  2,985 

Stupeň hodnocení prospěchu 

prospěl s vyznamenáním 0 

prospěl   3 

neprospěl   11 

nehodnocen   0 
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Závěrečné zkoušky učňovského oboru Zemědělec, farmář 

Přehled prospěchu třídy 3. F 

 Počty známek Průměr 

Předmět 1 2 3 4 5  

Písemná zkouška 1 4 3 4 1 3,000 

Praktická zkouška z odborného výcviku 7 1 3 1 1 2,077 

Ústní zkouška 5 2 2 3 1 2,462 

Celkový průměrný prospěch  2,513 

Stupeň hodnocení prospěchu 

prospěl s vyznamenáním 4 

prospěl 8 

neprospěl 1 

nehodnocen 0 

Blahopřejeme jim k tomuto úspěchu a učňům přejeme hodně úspěchů v dalším studiu nebo 
v zaměstnání. 
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Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 

Seminář pro učitele odborných předmětů Svaz chovatelů prasat 2 

Workshop k profesnímu rozvoji NIDV 1 

Základy agrofonie 
Asociace 
agrofonických firem 

1 

Perspektivy v práci pedagoga a poradce ČZU Praha 2 

Portál farmáře – LPIS ÚZEI Praha 1 

Konzultační seminář pro ŠMK NPI 1 

Odborná příprava ŠMK Cermat 1 

Moderní trendy mezi mladými CCV Pardubice 1 

Krajská konference EVVO Ekocentrum Paleta 1 

Teoretická východiska výuky oboru ICT NPI Pardubice 1 

Sociální sítě jako hlavní komunikační 
prostředek mladé generace 

NPI Pardubice 1 

Co se chystá v revizích informatiky a ICT 
v RVP 

NPI Pardubice 1 

Využívání technologií Microsoft Microsoft 1 

Praktické zavádění digitálních technologií 
vzhledem k modelu SAMR 

NPI 1 

Aktivace žáka v hodinách s využitím ICT NPI 1 

Ochrana osobních údajů a úvod do digitální 
etiky 

NPI 1 

Moderní výuka webu NIDV 1 

Digitální technologie ve výuce 
NIDV 

1 

Jak na digitální stopu 
NIDV 

1 

Akademie školského marketingu 1. část Než zazvoní 1 
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Akademie školského marketingu 2. část Než zazvoní 1 

Konzultační seminář pro managment škol NIDV 1 

Konzultační seminář k písemné práci MZ 
z cizího jazyka – anglický jazyk 

 1 

Legislativní ukotvení vzdělávání žáků s SVP  2 

Role ŠPP pro management  2 

Vzdělávání žáků s rizikovým chováním a 
agresivními projevy v chování 

 30 

Role ŠPP pro pedagogy  30 
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Výsledky kontrolní činnosti 

Ve školním roce 2019/2020 na naší škole neproběhla žádná inspekční činnost. 

 

 

 

Poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2019 

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 2019/2020 pobíraly prospěchové stipendium: 

 1. E 1. F 2. F 3. F 

Stupeň 
prospěchu 
z ODV 

1 2 1 2 1 2 1 2 

1. pololetí x x x x 14 6 8 4 

2. pololetí 5 5 8 2 21 2 9 2 
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Sportovní aktivity 

Středoškolský atletický pohár 
Dne 18. 9. 2019 se konal středoškolský atletický pohár. Naše škola stála na startu a myslím, 
že nám sportovci neudělali ostudu. Tým dívek i chlapců skončil na krásném 4. místě. Zvláštní 
díky patří našemu králi, Milanu Jelínkovi, který si doběhl na trati 400 m pro 1. místo. Třetí ve 
skoku dalekém skončil Jakub Bačkovský a stejnou pozici obsadil Vojtěch Balický ve vrhu 
koulí. Štafeta dívek vyhrála stříbrnou medaili. 

Gratulujeme a děkujeme za příkladnou reprezentaci. 

  

Lyžařský výcvikový kurz 

Již 12. rokem se uskutečnil LVK pro žáky 1. ročníků  ve Velké Úpě na chatě Mileta. Kurz 
proběhl ve dnech 19. - 24. 1. 2020  pod vedením lyžařských instruktorů:  Ing. Tomáše 
Kachlíka, Václava Vrubela, Ing. Ludmily Kabelové, Mgr. Daniely Mihulkové a Mgr. Jaromíra 
Voborníka. 

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. 

Kvůli nedostatku sněhu jsme trávili většinu lyžařského výcviku ve SKI Resortu Pec pod 
Sněžkou. Odměnou žákům byla jízda na bobové dráze. 

Kurzu se zúčastnilo 44 studentů ze tříd 1. A, 1. E a 1. F. 

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

Mgr. Daniela Mihulková 

  
 chata Mileta bobová dráha 

 



 

výroční zpráva 2019/2020  

 

33 

Kulturní akce 

Divadelní představení 

Žáci Střední zemědělské školy v Chrudimi se pravidelně zúčastňují divadelních představení 
v divadle v Pardubicích. Ve školním roce 2019/2020 jsme společně navštívili tyto hry: 

• 18. 10. 2019 Zamilovaný Shakespeare - 3. a 4. ročníky  

• 18. 11. 2019 Kytice - 1. a 2. ročníky 

Divadelní představení v anglickém jazyce 

25. 2. 2020 jsme s našimi studenty angličtiny navštívili divadelní představení hrané 
v anglickém jazyce LAST WISH – prezentované herci Divadelního centra Zlín. Představení se 
všem moc líbilo. 

Maturitní ples 

  
 nástup 4. A, C zametání peněz 

Maturitní ples pořádaný Sdružením rodičů při Střední škole zemědělské v Chrudimi se konal 
v sobotu 7. března 2020 ve velkém sále Muzea v Chrudimi. Hudební produkci tradičně 
zajišťovala skupina H.A.M.  

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

Kapka naděje 

Studenti maturitního ročníku věnovali část výtěžku z plesu na dobročinné účely. Na účet 
Kapka naděje poslali 8. 000,- Kč, které budou použity na nákup přístrojů. 

 

  
 předtančení půlnoční překvapení 
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Vzdělávací a odborné soutěže 

Ekologická olympiáda v Oucmanicích 

6. a 7. listopadu 2019 pořádalo Ekocentrum Paleta v Oucmanicích krajské kolo soutěže 
„Ekologická olympiáda“. Téma letošního ročníku bylo „Kvalita vody, půdy a ovzduší 
v lidských sídlech“.  

První den po příjezdu v 9 hodin byla ekologická olympiáda v Oucmanicích zahájena 
prohlídkou automatické měřící stanice ČHMÚ s podrobným výkladem. 

Po obědě následovala poznávačka formou PPT prezentace a velmi názorné venkovní pokusy 
s půdou. V pozdním odpoledni následovaly prezentace domácího úkolu, jímž bylo pro každý 
tým dvouminutové video věnované problematice čistoty vod. 

Večer se konala přednáška pana Doc. RNDr. Martina Rulíka, Ph.D. zaměřená na hydrobiologii 
v širokých souvislostech. 

Druhý den se konal vědomostní test a následovala tvůrčí dílna zaměřená na hlínu jako 
stavební materiál. Po obědě ještě poznávačka přírodnin ve venkovních prostorách ekocentra. 
Po vyhlášení výsledků byl odjezd v 15:30 h.  

Do krajského kola se za naši školu do zápolení ve znalostech přírody a její ochrany zapojil 
tým: Štěpán Bouška (3. C), Radek Lacman (3. C) a Natálie Odvárková (3. C).  

Tým se v konkurenci 10 družstev umístil na 2. místě, a jako pouze jeden ze tří týmů získal i 
diplom úspěšný řešitel za více než 70% úspěšnost.   

  
ekologická olympiáda v Oucmanicích 

Soutěže v anglickém jazyce 

V listopadu 2019 se naši studenti A. Cimplová (1 .A), F. Hak, S. Josková, K. Sedláčková (2. A) a 
O. Málek (4. C) zúčastnili soutěže v anglickém jazyce, která se konala na SZeŠ v Lanškrouně. 

V lednu 2020 proběhlo školní kolo jazykové soutěže mezi studenty 3. ročníků. Nejlepších 
výsledků dosáhli studenti 3. A,C - M. Štěpánek, Š. Bouška, L. Brendl. 

Soutěž v základech společenských věd 

Ve dnech 11. 12. a 13. 12. 2019 proběhla na naší škole soutěž ve společenských znalostech. 
V prvním ročníku se na prvních třech místech umístily tyto žákyně: Kristýna Pavlíčková, 
Kateřina Dračínská a Anna Svobodová. 

Ve 3. ročníku obsadil 1. místo Radek Lacman, na 2. místě se umístil Ladislav Brendl a o  

3. místo se podělili Štěpán Bouška s Ondřejem Stejskalem. 
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Hodnocení školního kola olympiády v českém jazyce 

Dne 11. 12. 2019 proběhlo školní kolo olympiády v českém jazyce. Zúčastnilo se celkem  

5 žáků z různých ročníků. Žáci plnili různé úkoly jazykové, mluvnické, stylistické dle 
předložených dispozic. Na závěr psali slohovou práci na téma „Co všechno umí podzim.“ 
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: 

Biologická olympiáda 

Dne 7. 2. 2020 proběhlo na naší škole školní kolo 54. ročníku biologické olympiády na téma 
„Nepřátel se nelekejte, na množství nehleďte!" V kategorii A pro 1. a 2. ročníky se nejlépe 
umístila Anna Svobodová z 1. A (35 bodů), v kategorii B pro 3. a 4. ročníky zvítězil Radek 
Lacman ze 3. C (51,5 bodu). Maximální počet bodů byl 100. 

Organizátoři školního kola: Mgr. Hrubá, Ing. Herzánová 

  
biologická olympiáda 

 

Pořadí Příjmení a jméno Třída 
Jazyková 
část-body 

Slohová 

část-body 
Body celkem 

1. Pavlíčková Kristýna 1. A 15 18 33 

2. Odvárková Natálie 3. C 10 17 27 

3. Svobodová Anna 1. A 8 13 21 

4. Dračínská Kateřina 1. A 10 10 20 

5. Žiga Miroslav 2. A 7 5 12 
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Prevence sociálněpatologických jevů 

Světlušky 

Dne 13. 9. 2019 proběhl 16. ročník sbírky – Světluška a naše škola byla při tom. Sbírky se 
zúčastnilo 5 dvojic, které ve žlutých tričkách a s tykadélky na hlavě procházely město 
Chrudim.  

Každý dar je věnován na pomoc zrakově postižených spoluobčanům. Naše škola vybrala  

9. 570,- Kč na tuto pomoc. Akci zajišťovala Mgr. Daniela Mihulková.  

GO kurz – Zderaz Proseč– seznamovací a adaptační kurz pro 1. ročníky 

  
Ve dnech 9. – 11.  září 2019 se konal v rekreačním zařízení Renospond Zderaz 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. Večer se konala noční hra.  

  
Druhý den kurzu dne 7. 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 „Migrace lidí a AIDS“. Žáky také velmi zaujal zhlédnutý film k těmto 
tématům o životě dětí bez rodičů v Moskvě. 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).  
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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. 

  

Sociometrie 

27. 1. a 30. 1. 2020  proběhlo sociometrické měření ve třídách 1. A, 1. E a 1. F. Cílem měření 
je odkrýt vliv jednotlivých žáků ve třídě a jejich sympatie k ostatním spolužákům. Tato 
skutečnost pomáhá třídnímu učiteli a ostatním vyučujícím se lépe orientovat v tomto třídním 
kolektivu. Akci prováděl pan Mgr. Petr Pražák. 
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Odborné exkurze 

Poznávací zájezd žáků do Londýna 

24. - 28. 10. 2019 žáci navštívili Londýn. Společně se střední školou z Vlašimi si prohlédli 
zajímavá a známá místa a poučili se z historie. Ubytováni byli v rodinách, a tak si mohli ověřit 
svoje znalosti anglického jazyka a poznat jiné prostředí.  

  

Exkurze do cukrovaru 
Exkurze 3. F do cukrovaru v Českém Meziříčí 

  

exkurze Agro Liboměřice 

Agro Liboměřice, a. s. - precizní zemědělství a kruhová dojírna 

Žáci byli seznámeni s metodou vzorkování půd v systému precizního zemědělství a prohlédli 
si nové stáje s kruhovou dojírnou. 
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Dožínky na pardubickém zámku 

V neděli 22. 9. 2019 se konaly v Pardubicích krajské dožínky, 
kterých se naše škola již tradičně zúčastnila. Návštěvníci díky 
krásnému počasí přicházeli v hojném počtu a měli možnost 
si prohlédnou zvířata ze školního statku. Děti se mohly 
zúčastnit soutěže v poznávání hospodářských zvířat, polních 
plodin a zemědělské mechanizace a zároveň vybírali jméno 
pro telátko. Na závěr akce studenti školy vylosovali pro 
býčka jméno Kopýtko. 
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Ostatní akce školy 

  
pišqworky 

Pišqworky 

Dne 14. 11. 2019 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: 

Zemědělka A: 

• Hošková Kristýna 

• Frydrychová Adriana 

• Jiráková Natálie 

• Málek Ondřej 

• Martincová Natálie 

Zemědělka B: 

• Hak František 

• Žiga Miroslav 

• Letáček Jan 

• Šimková Pavlína 

• Trojan Vojtěch 

Zemědělka C: 

• Kavalírová Ladislava 

• Sedliská Anna Marie 

• Novotná Tereza 

• Doležalová Eliška 

• Letáčková Pavlína 

Soutěže se zúčastnilo celkem 10 týmů. Tým „Zemědělka B“ se umístil na 3. místě. 

Projekt planeta Země – Kolumbie 
Žáci naší školy se zúčastnili projektu planety Země – Kolumbie, ráj slastí a neřestí.  Výukový 
program se týkal přírodních i socioekonomických témat země a zhlédlo jej 33 studentů. 

Příští rok se budeme těšit na „Magický Senegal". 
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Výstavy 

Ve dnech 4. – 5. října 2019 se konaly tradiční výstavy: 

• ovoce, zeleniny, bonsaí, hub, kaktusů  

• okrasných květin 

• holubů, králíků a drůbeže 

• ekologických a zemědělských aktivit 

• hospodářských zvířat  

• chovu včel 

• historie školy 

• mechanizace 

• obrazů, šperků a keramiky 

Pro děti byla připravena naučná soutěžní stezka. 

  
výstavní dny 

Malá zemědělská olympiáda 
Vítězem letošní zemědělské olympiády se stal Petr Vlk ze ZŠ Holice. I přes omezení školní 
docházky se žáci zúčastnili v hojném počtu, a proto velké poděkování patří všem 
zúčastněným a také firmě Cerea, a. s., která dodala zajímavé ceny. Zájem mladých lidí o 
zemědělství byl potěšující a budeme se těšit na příští ročník soutěže. 

 
vítěz zemědělské olympiády 



 

výroční zpráva 2019/2020  

 

42 

Zahraniční spolupráce 

  
 moderní stáj výroba housek 

Po ukončení spolupráce se zemědělskou školou v holandském Barneveldu pokračuje 
zahraniční spolupráce se zemědělskou školou v polském Boninu. Na rozdíl od spolupráce 
s holandskou školou, která byla vázána na finanční prostředky z evropských fondů, není 
spolupráce s polskou školou vázána na cizí zdroje financování. Velice vstřícný přístup z polské 
strany umožnil založit spolupráci na jiném základu. Dohodli jsme se, že ubytování a 
stravování partnerské školy poskytnou recipročně zdarma a žáci se budou podílet pouze na 
úhradě nákladů na dopravu. Předmětem vzájemné dohody jsou zatím týdenní výměnné 
pobyty skupiny žáků v počtu cca 20 žáků a 2 pedagogové. V roce 2018 došlo k prvním 
výměnným pobytům. Spokojenost na obou stranách potvrdila správnost tohoto rozhodnutí a 
dohody. Bohužel jako do řady jiných činností tak i do zahraniční spolupráce zasáhl ve školním 
roce 2019/2020 koronavir. Na podzim roku 2019, přesně 23. září, se stihla vydat skupina 16 
žáků a dvou pedagogů na cestu do Boninu. Polská škola pro nás připravila zajímavý a bohatý 
program.  

  
 na moři prohlídka zahradnictví 

Nejdříve jsme byli přivítáni na domově mládeže, který se stal naším dočasným domovem na 
pět dní pobytu. Oficiální část návštěvy byla zahájena ve škole. Po přivítání vedením školy a 
bližším seznámením se školou, jejich obory vzdělávání, organizací výuky, zakončováním 
studia a realizací praxí jsme si prohlédli nejen celou školu, ale i areál v okolí školy. Zajímavostí 
pro nás byl školní cvičný pozemek. Tento pozemek má výměru kolem 5 ha a slouží 
k praktické výuce polních prací. Žáci opakovaně konají prakticky veškeré práce spojené se 
základním zpracováním půdy, předseťovou přípravou, setím, hnojením a ochranou rostlin. 
Museli jsme konstatovat, že rozdíl ve výuce mezi naší a polskou školou není téměř žádný. I 
vybavenost k výuce není podstatně rozdílná. V Česku se traduje, že úroveň polského 
zemědělství není na dobré úrovni, že se hospodaří na malých farmách se starou mechanizací. 
Pravý opak se nám představil na farmě v Juchowu. Zde jsme se na zdejší farmě potkali 
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s moderním zemědělstvím. Tato farma kromě zemědělství působí ještě v oblasti charitativní, 
vzdělávací i výzkumné. V úvodní části jsme si s pomocí zaměstnanců farmy každý upletl 
vlastní housku.  Poté jsme poznali, jak se na farmě dbá na zooveterinární opatření, a to ještě 
nikdo nevěděl o koronaviru. Museli jsme se obléknout do ochranného oděvu a na pár desítek 
minut se z nás stali mimozemšťané. Byli jsme překvapeni velkou stájí pro chov skotu 
s moderní technologií, která je srovnatelná se stájemi v ČR i Evropě. Zajímavá byla i prohlídka 
venkovních výběhů s původními polskými plemeny prasat, koz, ovcí a drůbeže. Výběhy se 
staly inspirací i pro nás. Byl to impuls k dalšímu rozvoji našeho školního statku. Po vysvlečení 
z ochranných prostředků jsme si každý snědl, co si nechal upéct, a zapili jsme housku 
kravským mlékem z farmy. V dalších dnech jsme navštívili zahradnictví, které se zabývá 
pěstováním nejen květin, ale i okrasných dřevin ze všech možných koutů světa. Své znalosti 
jsme si rozšířili i ve firmě, která vyrábí nerezové nádrže převážně na mléko. Pobyt byl 
zpestřen vyjížďkou vikingskou lodí po hladině Baltského moře. Ne zcela klidná hladina ještě 
více zatraktivnila zážitek.  

Velice pozitivně musíme hodnotit i péči o nás v době podvečerní a večerní. Stejně jako 
v loňském roce došlo na měření sil v různých sportech ve školní tělocvičně. Tentokrát jsme 
tahali za kratší konec, ale nešlo o výsledek. Pozitivem byly i neformální kontakty při pobytu 
na domově mládeže. Běžně docházelo k diskusím s ubytovanými studenty na různá témata. 
Pro využití volného času nám byla k dispozici herna a klubovna, kde rovněž docházelo ke 
sportovním i dalším kontaktům. Po zajímavém týdnu stráveném na partnerské škole jsme se 
vraceli domů s tím, že pro nás byl přínosný. 

Bohužel další spolupráci nám zhatil Covid – 19. Polští přátelé na jaře 2020 nemohli navštívit 
naši školu. Věřím, že se situace stabilizuje a opět budeme moci pokračovat ve vzájemné 
spolupráci. Třeba se nám podaří najít ještě další formy spolupráce.  

V oblasti zahraniční spolupráce se budeme snažit najít další destinace, o které bychom 
rozšířili nabídku pro naše žáky.  

  
 stejné jako u nás večerní přátelství 
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Spolupráce s odbornou veřejností 

Rostlinolékařská profese – obor budoucnosti 
30. 1. 2020 byli žáci 3. ročníku Agropodnikání seznámeni Ing. Kalabusem z České společnosti 
rostlinolékařské se současnou situací v ochraně rostlin. Žáci se mohou zapojit do dalšího 
ročníku soutěže: Rostlinolékařská profese - obor budoucnosti. 

Využití navigačních systémů v zemědělství 
V přednáškové hale školního statku proběhlo pracovní setkání zástupců zem. podniků 

s Ing. Jaroslavem Kosem z firmy AGROTEC Hustopeče. Zúčastnili se také žáci naší školy. 

  
prezentace navigačních přístrojů 

Spolupráce se společností Agrovenkov, o. p. s. 

7. 11. 2019 navštívili žáci školy ZOD Živanice, kde si prohlédli způsoby odchovu telat a výkrm 
býků. Na farmě Naše hospodářství Osice je pan Ehrler seznámil s činností celé farmy a 
způsoby vyzrávání masa. 

3. 12. 2019 se konalo pracovní setkání zástupců zemědělských firem se studenty posledních 
ročníků studijního a učebního oboru. Možnosti uplatnění v zemědělství předneslo  

8 pracovníků zemědělských provozů. 

  
 beseda se zástupci zemědělských firem sklizeň cukrovky na školním statku 

Sklizeň kukuřice 
Sklizeň kukuřice na ŠS - pokusy 

Ing. J. Bosák seznámil s jednotlivými hybridy kukuřic, žáci se podrobněji seznámili 
s technologií pěstování a používanou technikou. 
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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. Realizace plánovaných aktivit v druhém 
pololetí byla přerušena v souvislosti s opatřeními proti koronaviru. 

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 12 absolventů v I. stupni základního kurzu, 22 absolventů 
ve II. stupni základního kurzu a 9 osob v prodlužujícím kurzu I. stupně, 18 osob II. stupně a  

2 osoby v kurzu III. stupně. Celkem bylo kurzy proškoleno 63 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 oboru 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 Školní statek Vestec 

 

pomocník agronoma 

pomocník zootechnika 

8 

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

práce v rámci činnosti 
Ekocentra 

6 

8 

Odborná prázdninová praxe proběhla za zpřísněných hygienických podmínek. Žáci 3. ročníků 
absolvovali odbornou prázdninovou praxi v oblastech zemědělství a ekologie na základě 
uzavřených smluv v odpovídajících organizacích v červenci a srpnu 2020. Praxe žáků 1. a 2. 
ročníků byla realizována především na Školním statku ve Vestci. Dalším významným 
sociálním partnerem je firma Cerea, a. s. Pardubice. 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. 

 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 
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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 
dodány lis na balíky s variabilní komorou a secí stroj pro přesný výsev .  

Vzhledem k vyhlášení nouzového stavu v měsíci březnu byla přerušena i výuka praxe a 
odborného výcviku. V měsíci červnu někteří žáci docházeli na školní statek na výuku 
odborného výcviku, výuka probíhala v souladu s pokyny. 

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.  
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VÝUKA A VÝCVIK ŘMV 2019/2020 

Název oboru Druh ŘO Počty zúčastněných žáků Počty tříd 

Agropodnikání T 25 1 

 B 16 1 

Zemědělec-farmář 

 

T 28 1 

 B 11 1 

 C 14 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 
2019/2020 vyučovali výcvik a výuku čtyři učitelé. Výuka zdravotnické přípravy byla zajištěna 
pracovníkem Krajské nemocnice Pardubice.   

Seznam výcvikových vozidel: 

• Osobní automobil Škoda Fabia  - 2x 

• Traktor Zetor 7711 a Zetor 7211 

• Traktorový přívěs P53S a 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 2019/2020 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 

Vedoucí studijních skupin 

V1D Ing. Renata Zoubková 
V3D PhDr. Iva Bergmanová 

Absolutoria  

Třída V3D 

Termín konání: 22. června 2020 

• Předseda:  Ing. Karel Dubský (Střední rybářská škola a Vyšší odborná 
škola vodního hospodářství a ekologie Vodňany) 

• Místopředseda: Ing. Tomáš Kachlík  
Třídní učitelka: PhDr. Iva Bergmanová 

• Odborník z praxe: Ing. Zdeněk Odvárka 

Předmět Zkoušející Přísedící 

Jazyková zkouška 

Anglický jazyk 

Německý jazyk 

Ing. Renata Zoubková 

PhDr. Iva Bergmanová 

Mgr. Kateřina Pilná  

Ing. Renata Zoubková 

Teoretická zkouška 

EŽP 

PŽP 

OTŽ 

Ing. Romana Zaňková  

Mgr. Josef Vozanka  

Mgr. Josef Vozanka  

Ing. Markéta Herzánová 

 

Obhajoba absolventské práce 

Obhajoby absolventských prací povedou vedoucí příslušných prací a oponenti, kteří dle 
podkladu zpracovaných školou byli ředitelem školy jmenováni členy zkušební komise.  
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Přehled prospěchu třídy V3D 

 Počty známek Průměr 

Předmět 1 2 3 4 5  

Anglický jazyk 2 1 1 - - 1,750 

Německý jazyk - - 1 - - 3,000 

Teoretická zkouška z odborných předmětů 1 4 - - - 1,800 

Obhajoba absolventské práce 1 4 - - - 1,800 

Celkový průměrný prospěch  1,867 

Stupeň hodnocení prospěchu 

prospěl s vyznamenáním 5 

prospěl 5 

neprospěl 0 

nehodnocen 0 
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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. 2019: 

• dětí a žáků a studentů celkem 247, z toho 71 celodenně stravovaných  

• odebírající pouze oběd 176 

• zaměstnanců 53 a cizích strávníků 19 

V tomto období pracovaly ve školní jídelně:  

•  samostatná kuchařka Kristýna Vokálová 

•  kuchařky: Marie Krpálková, Markéta Zjevíková 

•  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 (dále DM) zajišťuje ubytovaným žákům a studentům plnohodnotné 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 je kladen především na zabezpečení optimálních podmínek pro nerušenou přípravu do školy, 

zajištění bezpečného prostředí ubytovaným žákům i studentům a na nabídku vhodných 

volnočasových aktivit s respektováním zvláštností jednotlivců.  

Zaměstnanci i ubytovaní žáci a studenti jsou povinni řídit se vnitřním řádem DM, zásadami BOZP a PO 

a vnitřními směrnicemi. 

Prostory DM 
Celková ubytovací kapacita DM je 120 lůžek. Ubytování je zajištěno v trojlůžkových pokojích  

I. kategorie se společným sociálním zařízením na poschodí. Na každém podlaží se nachází 

společenská místnost s televizí a DVD přehrávačem, dále pak kuchyňka vybavená 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 mají ubytovaní žáci možnost využít – stolní tenis, fotbálek, kulečník, 

posilovnu s malým zrcadlovým sálem, cvičebnu pro kondiční cvičení, keramickou dílnu, venkovní stůl 

pro stolní tenis, tělocvičnu a venkovní multifunkční hřiště s umělým povrchem.  

Celodenní stravování je zajištěno ve školní jídelně, která se nachází v budově DM. 

Ekonomické podmínky 
Finanční prostředky na provoz a služby DM jsou poskytovány zřizovatelem. 

Úplatu za ubytovací služby stanovuje ředitel školského zařízení dle vyhláška č. 108/2005 Sb. § 5 ve 

znění novely 436/2010 Sb. v platném znění. Pro letošní školní rok byl stanoven žákům a studentům 

měsíční poplatek za ubytování a služby 1.100,--Kč. Při nepravidelném a krátkodobém ubytování platí 

žáci 55,--Kč za den a noc. 

Dalším zdrojem příjmu je doplňková činnost, stanovený poplatek za den a noc na osobu je 250,--KČ. 

  
 budova domova mládeže pokoj na domově mládeže 
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Přehled pedagogických pracovníků DM 
Provoz a výchovná činnost v DM byla zajištěna čtyřmi plně kvalifikovanými vychovateli:  

Vychovatel Pohlaví Věk Vzdělání 

Počet 

roků 

praxe 

Zájmový 

útvar 

Specifika 

vychovatele 
VS Úvazek 

Dvořáčková 

Jiřina  
žena 62 

ÚSO 

(DPS) 
37 keramika 

 
II. 1 

Bc.Neumanová 

Radomíra 
žena 56 VŠ 36 rukodělný 

vedoucí 

vychovatelka 
 1 

Vajová Katuše žena 57 
ÚSO 

(DPS) 
37 sportovní 

kurz 

zdravotníka 
III. 1 

Vrubel Václav muž 49 
ÚSO 

(DPS) 
19 sportovní 

prevence 

rizik. chování 
I. 1 

 

Noční služby byly zajištěny pracovnicemi na DPP p. Stanislavou Bakešovou a p. Michaelou Liškovou. 

Přehled o počtu žáků a studentů, rozdělení do VS 
K 31. 10. 2019 bylo v DM zapsáno 75 žáků ze SŠ, z toho 51 dívek a 24 chlapců. Činnost byla zajištěna 

ve třech výchovných skupinách: 

• I.     VS (24 chlapců)  Vrubel Václav   (3. poschodí) 

• II.    VS (26 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 a VOŠ HŠ SŠZS SOŠ a SOU OA SŠ Pce Celkem 

I. 10 4 1  5 1 3 24 

II. 1 1 6 10 3 3 2 26 

III. 7 10 3 1 2 1 1 25 

Celkem 18 15 10 11 10 5 6 75 

 

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. 
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• Září 
o Komentovaná prohlídka města – pro I. ročníky  
o Seznamovací disco s programem (25. 9.) 

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

• Listopad 
o „Halloween disco“, pozvání žáků z DM SPŠ Chrudim (5. 11.) 
o Přátelské utkání ve florbale s DM SPŠ Chrudim (14. 11.) 
o Přátelské utkání v přehazované s DM SPŠ Chrudim (27. 11.) 

• Prosinec 
o Pečení a zdobení vánočního cukroví (4. 12.) 
o Mikulášská nadílka (5. 12) 
o Soutěž o nejlépe vyzdobený vánoční pokoj (17. 12.) 
o Vánoční disco s nadílkou (18. 12.) 

• Leden 
o Soutěž v pexesu a pokeru (28. 1.) 

• Únor 
o Návštěva psího útulku v Chrudimi (27. 2.) 

V důsledku výskytu COVIDU–19 nebyl DM od 11. března 2020 v provozu. V měsíci dubnu 2020 byly 

zahájeny malířské a úklidové práce. Provoz pro žáky byl opět zahájen 11. května 2020, a to pro žáky 

závěrečných ročníků – maturanty a žáky, kteří vykonávali závěrečné zkoušky. Poslední týden v červnu 

pak pro žáky, kteří měli odborný výcvik a praxe. 

Domovní rada 
je složena ze dvou zástupců jednotlivých VS a řízena vedoucí vychovatelkou DM. Celkem se sešla 

dvakrát – 09. 10. 2019 a 03. 12. 2019, druhé setkání bylo za přítomnosti pana ředitele Ing. Valáška. 

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 
Navrženo a postoupeno panu řediteli bylo opatření ve správním řízení, a to podmínečné vyloučení 

z DM ubytovaným na pokoji č. 303 za opakující se nepořádek na pokoji a ignorování výtek 

vychovatelů. S ubytovanými na pokoji  č. 306 byla řešena náhrada za poškozené dveře u pokoje. 

Doplňková činnost 

V rámci doplňkové činnosti (DČ) v důsledku COVIDU-19 proběhly pouze dvě ubytovací akce, a to 

v měsíci srpnu 2020: 

• Sportovní soustředění atletického oddílu 10. – 15. 8. 2020 (43 lůžek) 

• Sportovní soustředění Fit Art Kutná Hora 16. – 22. 8. 2020 (28 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.  
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Zlepšení prostředí a kvality ubytování v DM 

• Výmalba a opravy (podlahové krytiny) prostor DM (pokoje, recepce, vychovatelna, kuchyňky, 

místnosti pro zájmové aktivity, …..) 

• Oprava opotřebovaných potahů válend 

• Nákup sportovního vybavení – běžecký trenažér, rotoped, florbalové hole 

• Nákup společenských her dle vlastního výběru žáků 
 

Další záměry – vize a koncepce domova mládeže 
I. Vytvářet bezpečné rodinné klima pro ubytované 

II. Zlepšit a zpříjemnit prostředí ubytovaným, podporovat zdravý životní styl 

• Zaměřit se na prostory úklidových místností na jednotlivých poschodích a nově je vybavit 

• 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 

 

Uvedené záměry v bodu II., 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 
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Školní statek 

Rostlinná výroba 

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

• Obiloviny – pšenice ozimá a ječmen jarní 

• Cukrová řepa 

• Kukuřice na zrno 

• Řepka ozimá 

• Jetelotravní směs 

• Sója    

• Trvalé travní porosty 

V produkci rostlinné výroby nastal propad výroby z důvodu sucha, zvláště u jarních plodin, 
který činil 15 % u jarního ječmene, cukrovky, kukuřice na zrno a TTP. U ozimých plodin byl 
propad 10 % oproti 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 
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plemena: Český strakatý skot, 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. 2019 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. 2019 byl 117 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. 2019 byl stav ovcí 12 kusů a koz 3 kusy. 

  

Chov koní  

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

K 31. 12. 2019 je ve stavu 6 koní a 1 osel.    
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Sportovní jezdecký klub 

 
Tereza Hubačová  -  Dantes 

Jezdecký klub je stále nejstarším zájmovým kroužkem na naší škole. Byl založen v roce 1966 

a od té doby je určen pro sportovní činnost především pro studenty naší školy, ale pokud 
mají zájem děti z ostatních chrudimských škol, tak ani jim nebráníme, aby se stali členy 
našeho oddílu. 

Po celý školní rok máme v provozu celkem 6 koní, z nichž 3 mají licenci pro národní závody. 

V jezdeckém klubu bylo po celý rok 28 členů. 

Školní jezdecký rok jsme zahájili prvním (ale bohužel i posledním) kolem celostátní Ligy 
zemědělských škol v Chrudimi. Tak jako v minulých letech jsme i zde obstáli – 1. místo 
vybojovala Tereza Hubačová s Dantesem. Další kola se měly jet na jaře, ale vzhledem 
k nákazové situaci byla liga zrušena. 

Stejný osud potkal i tradiční závody o Pohár města Chrudim – 42. ročník nestartoval ze 
stejných důvodů. 

I přes tento divný rok jsme se účastnili celkem sedmi závodů pořádaných v Pardubickém 
kraji. 

Naše jezdkyně odstartovaly celkem ve 49 soutěžích s velice pěknými výsledky. Získaly 
desetkrát 1. místo, 4 druhá místa 6 třetích míst. Mimo jiné se účastnily na tradičních 
závodech mladých jezdkyň v Kolíně - „Amazonečka 2020“. V mistrovství Vč oblasti dětí 
v Dolním Jelení jsme obsadily pěkné osmé místo. 

 O prázdninách jsme uspořádali dva závody pro děti – dětské jezdecké hry. Tyto akce se velmi 
líbily, proto v nich budeme pokračovat i dále.  
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Natálie Vašková  -  Cassaval 

Viktorie Simonová  -  Misty 

 



 

výroční zpráva 2019/2020  

 

60 

Anna Sirůčková  -  Nefrit 

Bc. Jiří Soukup – předseda SJK 
foto Jiří Bělohlav – trenér SJK 
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Hospodaření školy za rok 2019 

Rozvaha 
  

Stav k 31. 12. v tis. Kč 

Ukazatel Číslo 
účtu 

2019 2018 Index 
2019/2018 

Dlouhodobý nehmotný majetek 
celkem 

  1 312 738 1,78 

z toho:         

software 013 853 417 2,05 

drobný dlouhodobý nehmotný 
majetek 

018 379 241 1,57 

          

Dlouhodobý hmotný majetek 
celkem 

  187 097 159 626 1,17 

z toho:         

pozemky 031 29 876 29 941 1,00 

stavby 021 109 523 86 585 1,26 

samostatné hmotné movité věci a 
soubory 

022 24 291 20 935 1,16 

drobný dlouhodobý hmotný majetek 028 22 221 20 994 1,06 

          

Dlouhodobé pohledávky celkem   0 0   

Krátkodobé pohledávky celkem   4 219 3 781 1,12 

z toho:         

odběratelé 311 2 247 1 792 1,25 

z toho: vymáhané pohledávky po 
splatnosti 

311 0 0   

jiné pohledávky z hlavní činnosti 315 2 0   

z toho: vymáhané pohledávky po 
splatnosti 

315 0 0   

pohledávky za zaměstnanci 335 0 1 0,00 

ostatní krátkodobé pohledávky 377 23 30 0,77 

          

Dlouhodobé závazky celkem   0 0   

Krátkodobé závazky celkem   6 638 4 556 1,46 

z toho:         

dodavatelé 321 3 016 984 3,07 

ostatní krátkodobé závazky 378 33 27 1,22 
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Výsledovka 

  31. 12. 2019 31. 12. 2018 Index 2019/2018 

Ukazatel Číslo účtu 

Hlavní 

činnost 

Hospodářská 

činnost 

Hlavní 

činnost 

Hospodářská 

činnost 

Hlavní 

činnost 

Hospodářská 

činnost 

Náklady celkem   38 040 11 972 31 601 13 122 1,20 0,91 

z toho:               

Náklady z činnosti 

celkem   38 029 11 918 31 593 13 071 1,20 0,91 

z toho:               

spotřeba materiálu 501 5 047 4 647 4 025 4 434 1,25 1,05 

spotřeba energie 502 2 037 113 1 905 126 1,07 0,90 

opravy a udržování 511 1 302 303 380 265 3,43 1,14 

Mzdové náklady 521 17 505 2 410 15 820 2 445 1,11 0,99 

z toho:               

platy 521 16 632 2 157 14 752 2 103 1,13 1,03 

dohody celkem 521 807 248 993 335 0,81 0,74 

Odpisy 

dlouhodobého 
majetku 551 2 103 62 1 357 100 1,55 0,62 

Ostatní náklady 549 1 026 307 642 411 1,60 0,75 

z toho:               

pojištění 549 305 296 194 403 1,57 0,73 

                

Výnosy celkem   38 744 12 503 31 666 13 635 1,22 0,92 

z toho:               

Výnosy z činnosti 

celkem   7 787 10 018 5 415 11 573 1,44 0,87 

z toho:               

výnosy z prodeje 

vlastních výrobků 601 4 073 9 121 2 571 10 633 1,58 0,86 

výnosy z prodeje 

služeb 602 3 002 588 2 653 711 1,13 0,83 

výnosy z pronájmu 603 0 0 0 0     

čerpání fondů 648 78 0 0 0     

ostatní výnosy  

z činnosti 649 580 309 84 230 6,90 1,34 

                

Výnosy vybraných 

místních vládních 

institucí z 

transferů 672 30 956 2 484 26 251 2 062 1,18 1,20 

                

Výsledek 

hospodaření po 

zdanění   704 530 64 514 11,00 1,03 
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Fondy 

Ukazatel 

Číslo 

účtu 31. 12. 2019 

Finančně 

kryto 31. 12. 2018 

Finančně 

kryto 

Fondy celkem   1 306 1 306 1 316 1 316 

fond odměn 411 227 227 177 177 

FKSP 412 202 202 147 147 

rezervní fond tvořený ze 
zlepšeného VH 413 223 223 204 204 

rezervní fond z ostatních .zdrojů 414 368 368 164 164 

fond investic 416 286 286 624 624 

 

Dotace 

 Stav k 31. 12. v tis. Kč 

Ukazatel 2019 2018 

Index 

2019/2018 

Neinvestiční dotace a příspěvky celkem 33 440 28 313 1,18 

Neinvestiční dotace poskytnuté na  

1 kalendářní rok 33 312 27 978 1,19 

v tom:       

Od zřizovatele celkem 6 587 5 382 1,22 

z toho:       

provozní příspěvek 5 336 4 751 1,12 

příspěvek na opravy a udržování      

ostatní NIV příspěvky od zřizovatele 1 251 631 1,98 

        

MŠMT celkem 23 335 19 886 1,17 

z toho:       

dotace na přímé náklady 22 586 19 804 1,14 

ostatní NIV dotace z MŠMT celkem 749 82 9,13 

        

Ostatní NIV dotace celkem - transf. podíl 3 390 2 710 1,25 

        

Neinvestiční dotace poskytnuté na více let 

celkem 128 335 0,38 

v tom:       

MŠMT  - projekty EU celkem 128 335 0,38 

        

Ostatní NIV dotace celkem       

        

Investiční transfery a dotace celkem 1 643 1 569 1,05 

v tom:       

Od zřizovatele       

INV dotace od ostatních poskytovatelů 1 643 1 569 1,05 
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Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2019/2020 byla 
projednána a schválena na zasedání Školské rady dne 14. října 2020. 


