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Základní údaje o škole 

 

Název  Střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola Chrudim 

Sídlo Poděbradova 842, 537 60 Chrudim IV 

Zřizovatel Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice 

Internetová adresa www.szes-chrudim.cz 

Kontaktní email crzemsk@szes-chrudim.cz 

 

Vedení školy 

Ředitel  Ing. Stanislav Valášek 

Zástupce ředitele pro teoretickou výuku  Mgr. Zdeněk Janošík 

Zástupce ředitele pro praktickou výuku  Ing. Anna Pochobradská 

Výchovný poradce Ing. Renata Zoubková 

Vedoucí domova mládeže Bc. Radomíra Neumanová 

Vedoucí ekonomického úseku Alena Štěpánová 

Školská rada Ing. Ludmila Kabelová (předsedkyně) 
 Ing. Miloslava Drábková 
 Lenka Stýblová 



 

 

 
 

 

 

Výroční zpráva 2017/ 2018 

 

7 

Slovo ředitele  

5. listopadu roku 2017 uplynulo 155 let od zahájení výuky na zemědělské škole v Chrudimi. 
Střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola v Chrudimi v minulosti vždy patřila a i nyní 
patří mezi zemědělské školy, které zůstaly věrny zemědělskému vzdělávání v Pardubickém 
kraji i České republice.  

Ve škole jsou moderně vybavené kmenové třídy, ve kterých najdeme nejen výškově 
stavitelné lavice i židle pro žáky, ale i dataprojektor, elektricky ovládané promítací plátno, 
připojení k internetu a ozvučení. Tím jsou zajištěny předpoklady pro velice kvalitní výuku 
formou moderních metod i při běžné výuce ve třídě. Odborné učebny jsou navíc vybaveny 
dalšími moderními didaktickými prostředky, jako jsou vizualizéry, mikroskopy propojené 
s počítači a dataprojektory a moderní učební pomůcky. Podmínky pro zkvalitnění 
praktického vzdělávání (praxe u maturitních oborů a odborný výcvik u učebního oboru) 
každoročně významně zlepšujeme nákupem nových strojů a učebních pomůcek. Co nám 
nejvíce chybělo ke kvalitnímu praktickému vzdělávání na školním statku, byly výukové 
prostory (učebny, předváděcí hala) i sociální zázemí pro žáky i učitele. Od listopadu by měla 
praktická výuka  již probíhat v nových učebnách, předváděcí hale. Pedagogové a žáci se 
mohou těšit na nová sociální zařízení.  

Škola nabízí vzdělávání ve třech úrovních vzdělávání, na středním odborném učilišti, střední 
škole a vyšší odborné škole. Neudržitelnou se stává situace u ekologických oborů na střední 
škole a vyšší odborné škole. Vlivem minimálního zájmu o tento obor jsme byli nuceni již od 
školního roku 2017/2018 na vyšší odborné škole a od školního roku 2018/2019 na střední 
škole nepřijímat studenty a žáky na ekologický obor. Absolventi učebního oboru Zemědělec, 
farmář a maturitního oboru  Agropodnikání jsou velmi žádání na trhu práce, a tyto dva obory 
se na několik příštích roků stanou stěžejními obory ve vzdělávací nabídce školy. Aby si 
zaměstnavatelé zajistili budoucí zaměstnance, nabízejí žákům stipendia.  

Kromě vzdělávání se snažíme rozvíjet aktivity našich žáků a studentů nabídkou zájmových 
činností ve škole, na školním statku i v domově mládeže. Finanční prostředky na naplňování 
našich záměrů zaměřených na vybavení školy a statku moderními učebními pomůckami se 
snažíme získat z několika evropských, krajských a ministerských projektů. Asi největší přínos 
pro školu má  program Ministerstva zemědělství ČR – Centra odborné přípravy, ze kterého 
jsme od roku 2016 pořídili traktor s přívěsem na výuku autoškoly, pluh s nastavitelnou šíří 
záběru radlic, kompaktor, traktor se satelitní navigací  pro výuku praktického vzdělávání a 
v roce 2018 secí stroj pro přesné setí cukrovky a řepky, lis na kulaté balíky s variabilní 
komorou a skener pro zjišťování březosti hospodářských zvířat. Potěšitelné je, že tento 
projekt bude pokračovat i v následujících letech až do roku 2021. V průběhu následujících tří 
let budeme mít možnost významně rozšířit strojní vybavení pro výuku. 

Velice významná a přínosná pro školu je spolupráce se sociálními partnery. V současné době 
máme podepsány dohody se šesti podniky zemědělské prvovýroby, šlechtění a podniky 
služeb pro zemědělství. Před podpisem jsou další dvě smlouvy se sociálními partnery. Bez 
spolupráce se sociálními partnery bychom nemohli realizovat výuku v podmínkách 
dynamicky se rozvíjejícího zemědělství. Největší přínos ze spolupráce spočívá v zapůjčování 
nejmodernější zemědělské techniky pro výuku praktického vzdělávání, protože školní statek 
není, a s ohledem na finanční možnosti, ani nemůže být vybaven nejmodernější technikou. 
Sociální partneři pro školu realizují i přednášky na odborná témata, umožňují žákům exkurze 
na svých pracovištích a aktivně se zapojují do činnosti poradního sboru ředitele školy. 
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Důležitá je i aktivní spolupráce s Agrární komorou Pardubického kraje, Zemědělským svazem 
Pardubického kraje, zapojení do činnosti Školské komise Agrární komory České republiky, 
Asociace vzdělávacích zařízení pro rozvoj venkova a  Agrovenkova, o. p. s.   

Tato výroční zpráva dává možnost nahlédnout do vnitřního života školy. Dovolte mi 
poděkovat všem aktérům, kteří jej spoluvytvářejí – kolegům, pedagogům i nepedagogickým 
pracovníkům, interním i externím učitelům.  

Ing. Stanislav Valášek, ředitel školy 
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Charakteristika školy 

VÝVOJ 

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

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

 Vyšší hospodářská škola 

 Vyšší hospodyňská škola 

 Vyšší rolnická škola a státní pedagogický kurz pro vzdělávání učitelů. 

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

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

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

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

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

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

V současné době vedle sebe tedy existují tři typy škol:  

1. Vyšší odborná škola 

2. Střední škola zemědělská 

3. Střední odborné učiliště 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1. 9. 1996 zařazena do sítě škol. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Přehled oboru vzdělávání v rejstříku škol 

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

 

Vyšší odborná škola 

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

 dálkové studium tříleté 

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

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

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

  denní studium tříleté 

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

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

Pro první, druhý a třetí ročník letního období 

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

  denní studium tříleté 

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

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

pouze třetí ročník denního studia v zimním období 
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Střední zemědělská škola  

1. 41-41-M/01 Agropodnikání 

 denní studium čtyřleté 

vyučuje od 1. 9. 2009 dle ŠVP č. j. 117/2009 (pro 4. ročník denního studia) 

vyučuje od 1. 9. 2015 dle ŠVP č. j. 959/2015 (pro 3. ročník) 

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

 2. 41-41-M/01 Agropodnikání 

 dálkové studium pětileté 

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

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

 denní studium  čtyřleté 

vyučuje od 1. 9. 2010 dle ŠVP č. j. 100/2010 (pro 4. ročník denního studia) 

vyučuje od 1. 9. 2015 dle ŠVP č. j. 959/2015 (pro 3. ročník denního studia) 

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

 

Střední odborné učiliště 

1. 41-51-H/01 Zemědělec, farmář 

 denní studium tříleté 

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

 

Kapacity ve školním roce 2017/18 

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 2017/2018 

Ve školním roce 2017/18 se na SŠZ a VOŠ Chrudim vyučovalo celkem v 18 třídách, z toho 
5 tříd Agropodnikání, 4 třídy Ekologie a životní prostředí, 3 třídy učebního oboru Zemědělec, 
farmář a 2 studijní skupiny denního studia VOŠ a 2 studijní skupiny dálkového studia VOŠ a 
2 třídy dálkového studia Agropodnikání. V 18 třídách studovalo podle výkazu k 30. 9. 2017 na 
VOŠ a na SŠ celkem 293 žáků a studentů.  

 Na VOŠ 13 studentů v denní formě studia (32 v dálkové formě studia), z toho 
8 dívek v denní formě studia (17 v dálkové formě studia). 

 Na SŠ 211 žáků v denní formě studia (30 v dálkové formě studia), z toho 101 dívek 
v denní formě studia (23 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. 2017, třídní učitelé a vedoucí studijních skupin jednotlivých tříd 
a studijních skupin: 

 

třída počet třídní učitel(ka) 

1. A 27 Ing. Tomáš Kachlík 

1. C 3 Ing. Tomáš Kachlík 

1. F 21 Ing. Karel Vondra 

2. A 21 Ing. Ludmila Kabelová 

2. C 9 Ing. Ludmila Kabelová 

2. F 24 Mgr. Petra Krpatová 

3. A 20 Mgr. Marie Viková 

3. B 13 Mgr. Kateřina Pilná 

3. C 8 Mgr. Kateřina Pilná  
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třída počet třídní učitel(ka) 

3. D 12 PhDr. Markéta Mrkvičková 

3. F 28 Ing. Pavel Hrubý  

4. A 23 Ing. Renata Zoubková 

4. C 14 Mgr. Daniela Mihulková 

5. D 18 Ing. Hana Lednová, Ph.D. 

V1D 17 PhDr. Iva Bergmanová 

V2A 6 Mgr. Josef Vozanka 

V3A 7 Mgr. Ivana Hrubá 

V3D 15 Ing. Romana Zaňková 

 

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 

3. B Agropodnikání - podnikání a služby 

3. D Agropodnikání - podnikání a služby 

4. A Agropodnikání - podnikání a služby 

4. D Agropodnikání - podnikání a služby 

 

1. C Ekologie a životní prostředí 

2. C Ekologie a životní prostředí 

3. C Ekologie a životní prostředí 

4. C Ekologie a životní prostředí 

 

1. F Zemědělec, farmář 

2. F Zemědělec, farmář 

3. F Zemědělec, farmář 

 

V1A Správa ochrany životního prostředí 

V2A Správa ochrany životního prostředí 

V3A Správa ochrany životního prostředí 

V1D Správa ochrany životního prostředí 

V3D Správa ochrany životního prostředí 

1. 9. 2017 zahájení školního roku  

Školní rok zahájil z rozhlasu ministr školství.  

Ve školním roce 2017/18 vyučovalo ve všech třídách včetně ředitele a zástupce 29 stálých 
pedagogických pracovníků a 8 externích učitelů vyučujících odborné předměty na vyšší 
odborné škole. Jedná se o odborníky ze specializovaných pracovišť: Městský úřad Chrudim, 
Agentura ochrany přírody. 
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Střední škola zemědělská 

Výuka byla zahájena 4. 9. 2017 a ukončena 29. 6. 2018. Žáci 1. – 3. ročníků měli volno za 
prázdninovou praxi od 21. 5. – 25. 5. 2018. Žáci 1. a 2. ročníků tříd oboru Agropodnikání 
náhradou vykonávali podle harmonogramu praxi na Školním statku Vestec, žáci 1. a 2. 
ročníků oboru Ekologie a životní prostředí na Dostihovém závodišti v Pardubicích v měsících 
červenci a srpnu. Třídy 1. F a 2. F konaly prázdninovou praxi ve společnosti SELGEN Úhřetice 
a na Školním statku Vestec. 3. ročníky vykonávají prázdninovou praxi v oblastech 
zemědělství, administrativy a ekologie ve smluvních organizacích.  

Další pracoviště, na nichž žáci vykonávali praxi během roku: 

 ŠS Vestec 

 ČSOP Chrudim 

 SELGEN Úhřetice 

 CHKO Železné hory 

 Dostihový spolek Pardubice 

 Ekocentrum Paleta Pardubice 

 CHKO Pálava 

 



 

 

 
 

 

 

Výroční zpráva 2017/ 2018 

 

16 

Přehled učebních plánů vyučovaných ve školním roce 2017/2018 

Agropodnikání 41-41-M/01 

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

Výuka podle tohoto ŠVP ve školním roce 2017/2018 probíhala ve čtvrtém ročníku. 

Všeobecně vzdělávací předměty 
Ročník 

1. 2. 3. 4. 

Český jazyk 3 3 3 3 

Anglický jazyk/Německý jazyk 3 3 4 4 

Základy společenských věd 1 2 2 2 

Dějepis 2 - - - 

Fyzika 2 - - - 

Chemie 3 3 - - 

Biologie a ekologie 2 - - - 

Matematika 3 3 2 2 

Zdravotní příprava 1 - - - 

Tělesná výchova 2 2 2 2 

Informační a komunikační 
technologie 

2 1 1 1 

Psaní na stroji 1 - - - 

Obchodní korespondence - - 1 - 

Aplikovaná biologie 2 3 - - 

Odborné předměty         

Ekonomika - 2 2 2 

Účetnictví - - 2 2 

Základy mechanizace 2 - - - 

Pěstování rostlin 2 2 3 3 

Chov zvířat - 3 4 3 

Rozvoj venkova - - - 2 

Mechanizace zemědělské výroby - 1 1 - 

Zpracování zemědělských výrobků - - - 2 

Praxe učební 2 3 3 2 

Motorová vozidla - 2 2 - 

Volitelné předměty         

Zahradnictví a ovocnářství - - - 2 

Veterinářství a plemenářství - - - 2 

Celkem 33 33 32 32 
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Agropodnikání 41-41-M/01 

Motivační název „Podnikání v zemědělství“, platnost od 19. 8. 2015 č. j. 959/2015. 

Výuka podle tohoto ŠVP ve školním roce 2017/2018 probíhala ve třetím ročníku. 

Předmět / ročník I II III IV Celkem 

Všeobecně vzdělávací předměty 24 21 16 13 74 

Český jazyk 3 3 3 3 12 

Anglický jazyk/Německý jazyk 3 3 4 4 14 

Základy společenských věd 0 2 2   0 4 

Dějepis 2 0 0 0 2 

Fyzika 2 0 0 0 2 

Chemie 3 3 0 0 6 

Biologie a ekologie 2 0 0 0 2 

Matematika 3 3 3 3 12 

Tělesná výchova 2 2 2 2 8 

Informační a komunikační 
technologie 

2 1 1 1 5 

Psaní na stroji 0 1 0 0 1 

Obchodní korespondence 0 0 1 0 1 

Aplikovaná biologie 2 3 0 0 5 

Odborné předměty 9 12 16 19 56 

Ekonomika 0 2 2 2 6 

Účetnictví 0 0 2 2 4 

Základy mechanizace 2 0 0 0 2 

Pěstování rostlin 2 2 3 3 10 

Chov zvířat 2 2 3 3 10 

Rozvoj venkova 0 0 0 2 2 

Mechanizace zemědělské výroby 0 1 1 0 2 

Zpracování zemědělských 
výrobků 

0 0 0 2 2 

Veterinářství a plemenářství/ 
Zahradnictví a ovocnářství 

0 0 0 2 2 

Praxe učební 3 3 3 3 12 

Motorová vozidla 0 2 2 0 4 

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

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

Výuka podle tohoto ŠVP ve školním roce 2017/2018 probíhala v prvním a druhém 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 

 



 

 

 
 

 

 

Výroční zpráva 2017/ 2018 

 

19 

Agropodnikání 41-41-M/01 dálková forma studia 

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

 

Předmět / ročník I II III IV V Celkem 

Povinné předměty 136 144 128 88 88 584 

Český jazyk 16 24 24 24 24 112 

Anglický jazyk/Německý jazyk 16 24 24 24 24 112 

Základy společenských věd 0 8 8 16 16 48 

Dějepis 16 0 0 0 0 16 

Fyzika 16 0 0 0 0 16 

Chemie 24 24 0 0 0 48 

Biologie a ekologie 16 0 0 0 0 16 

Matematika 16 24 24 24 24 112 

Informační a komunikační 
technologie 

16 8 24 0 0 48 

Psaní na stroji 0 8 0 0 0 8 

Obchodní korespondence 0 0 8 0 0 8 

Aplikovaná biologie 0 24 16 0 0 40 

Odborné předměty 64 64 96 112 96 432 

Ekonomika 0 0 16 16 16 48 

Účetnictví 0 0 0 16 16 32 

Základy mechanizace 16 0 0 0 0 16 

Pěstování rostlin 16 16 16 16 16 80 

Chov zvířat 16 16 16 16 16 80 

Rozvoj venkova 0 0 0 16 16 32 

Mechanizace zemědělské výroby 0 16 0 0 0 16 

Zpracování zemědělských 
výrobků 

0 0 16 0 0 16 

Motorová vozidla 0 0 16 16 0 32 

Praxe učební 16 16 16 16 16 80 

Volitelné předměty 0 0 0 16 16 32 

Veterinářství a plemenářství/ 
Zahradnictví a ovocnářství 

0 0 0 16 16 32 

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

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

Výuka podle tohoto ŠVP ve školním roce 2017/2018 probíhala v prvním a druhém ročníku. 

Předmět / ročník I II III IV ŠVP 

Všeobecně vzdělávací předměty 22 19 16 15 72 

Český jazyk 3 3 4 4 14 

Anglický jazyk/Německý jazyk 3 3 4 4 14 

Základy společenských věd 2 2 2 0 6 

Chemie 3 3 0 0 6 

Fyzika 2 0 0 0 2 

Biologie 2 2 0 0 4 

Matematika 3 3 3 3 12 

Tělesná výchova 2 2 2 2 8 

Informační a komunikační technologie 2 1 1 2 6 

Odborné předměty 11 14 17 18 60 

Ekonomika životního prostředí 0 2 2 0 4 

Aplikovaná biologie 2 1 0 0 3 

Aplikovaná chemie 0 0 3 0 3 

Obecná ekologie 0 0 2 1 3 

Meteorologie 0 1 0 0 1 

Geografie 2 0 0 0 2 

Geologie a pedologie 2 2 0 0 4 

Ochrana přírody 0 0 2 3 5 

Krajina a životní prostředí 0 0 0 2 2 

Odpady 0 0 0 3 3 

Právo v životním prostředí 0 0 1 2 3 

Hygiena a toxikologie 0 0 2 0 2 

Biotechnologie 0 0 0 2 2 

Praxe učební 3 3 3 3 12 

Monitoring životního prostředí 0 0 2 2 4 

Základy lesnictví a myslivosti 0 2 0 0 2 

Základy rybářství a hydrologie 0 2 0 0 2 

Základy zemědělských výrob 2 1 0 0 3 

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

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

Výuka podle tohoto ŠVP ve školním roce 2017/2018 probíhala ve třetím ročníku. 

Předmět / ročník I II III IV ŠVP 

Všeobecně vzdělávací předměty 22 18 15 13 68 

Český jazyk 3 3 3 3 12 

Anglický jazyk/Německý jazyk 3 3 4 4 14 

Základy společenských věd 0 2 2 0 4 

Dějepis 2 0 0 0 2 

Chemie 2 2 0 0 4 

Fyzika 2 0 0 0 2 

Biologie 2 2 0 0 4 

Matematika 3 3 3 3 12 

Tělesná výchova 2 2 2 2 8 

Informační a komunikační technologie 2 1 1 1 5 

Psaní na stroji 1 0 0 0 1 

Odborné předměty 11 15 17 21 64 

Ekonomika životního prostředí 0 2 2 0 4 

Aplikovaná biologie 2 2 0 0 4 

Aplikovaná chemie 0 0 3 1 4 

Ekologie 0 0 2 2 4 

Meteorologie a hydrologie 1 2 0 0 3 

Geografie 3 0 0 0 3 

Geologie a pedologie 2 2 0 0 4 

Ochrana životního prostředí 0 0 3 4 7 

Krajina a životní prostředí 0 0 0 4 4 

Odpady 0 0 0 3 3 

Právo v životním prostředí 0 2 0 2 4 

Hygiena a toxikologie 0 0 2 0 2 

Biotechnologie 0 2 0 0 2 

Praxe učební 3 3 3 3 10 

Monitoring životního prostředí 0 0 2 2 4 

CELKEM 33 33 32 34 132 
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Ekologie a životní prostředí 16-01-M/01 

Motivační název „Ekologie a ochrana krajiny“, platnost od 1. 9. 2010 č. j. 100/2009 

Výuka podle tohoto ŠVP ve školním roce 2017/2018 probíhala ve čtvrtém ročníku. 

Předmět / ročník I II III IV 

Všeobecně vzdělávací předměty 22 18 15 13 

Český jazyk a literatura 3 3 3 3 

Anglický nebo německý jazyk 3 3 4 4 

Základy společenských věd 1 2 2 2 

Dějepis 2 - - - 

Fyzika 2 - - - 

Biologie 2 2 - - 

Matematika 3 3 2 2 

Zdravotní příprava 1 - - - 

Tělesná výchova 2 2 2 2 

Informační a komunikační 
technologie 

2 1 1 1 

Psaní na stroji 1 - - - 

Odborné předměty         

Chemie 2 2 - - 

Ekonomika životního prostředí - 2 2 - 

Aplikovaná biologie 2 2 - - 

Aplikovaná chemie - - 3 1 

Ekologie - - 2 2 

Meteorologie a hydrologie 1 2 - - 

Geografie 2 2 - - 

Ochrana životního prostředí - - 3 4 

Krajina a životní prostředí - - - 4 

Odpady - - - 3 

Právo v životním prostředí - 2 - 2 

Hygiena a toxikologie - - 2 - 

Biotechnologie - - 2 - 

Monitoring životního prostředí - - 2 2 

Praxe 2 3 3 2 

Celkem hodin týdně 33 33 32 32 
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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 2017/2018 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 2017/18 vyučovalo ve všech třídách včetně ředitele a zástupce 29 stálých 
pedagogických pracovníků a 8 externích učitelů. 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. 

 

 
pedagogický sbor   
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Údaje o přijímacím řízení 

Kritéria pro přijetí v přijímacím řízení pro školní rok 2018/2019 

Ředitel školy rozhodl podle § 60 odst. 2 a 3 školského zákona o konání přijímacích zkoušek 
v rámci přijímacího řízení a stanovil jednotná kritéria pro uchazeče o přijetí do 1. ročníku 
oboru vzdělání 41-41-M/01 Agropodnikání pro školní rok 2018/2019 v denní formě studia: 

Uchazeči budou při přijímání ke vzdělávání hodnoceni podle: 

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

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

Hodnocení testu z matematiky (M) max. 50 bodů 

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

1,00 – 1,20 40 b. 

1,21 -  1,40 35 b. 

1,41 -  1,60 30 b. 

1,61 – 1,80 25 b. 

1,81 – 2,00 20 b. 

2,01 – 2,20 15 b. 

2,21 – 2,80  10 b.  max. 40 bodů 

c) dalších kritérií: 

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

2. za 1. až 3. místo v krajském kole chemické, biologické nebo ekologické 
olympiády   6 bodů 

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

4. za účast v celostátním kole chemické, biologické nebo ekologické olympiády  
 9 bodů  

5.  za 1. až 3. místo v celostátním kole chemické, biologické nebo ekologické 
olympiády    26 bodů 

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

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

Nejvyšší dosažitelné hodnocení je   166 bodů.   

Podmínkou přijetí je  

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

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

maximálně 60 uchazečů u oboru Agropodnikání 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 12. 4. a 16. 4. 2018 

 Přihlášeni Přijato Nepřijato Zápisový lístek 

Agropodnikání 42 38 4 23 

Agropodnikání (dálkové studium) 0 0 0 0 

Zemědělec, farmář 40 40 0 28 

II. termín 11. 5. 2018 

 Přihlášeni Přijato Nepřijato 
Zápisový 

lístek 

Agropodnikání  9 9 0 2 

Zemědělec, farmář 0 0 0 0 

III. termín 21. 5. 2018 

 Přihlášeni Přijato Nepřijato 
Zápisový 

lístek 

Agropodnikání  0 0 0 0 

Zemědělec, farmář 3 3 0 2 

IV. termín 4. 6. 2018 

 Přihlášeni Přijato Nepřijato 
Zápisový 

lístek 

Agropodnikání  0 0 0 0 

Zemědělec, farmář 0 0 0 0 
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V. termín 29. 6. 2018 

 Přihlášeni Přijato Nepřijato 
Zápisový 

lístek 

Agropodnikání  1 1 0 1 

Zemědělec, farmář 1 0 1 0 

VI. termín 27. 8. 2018 

 Přihlášeni Přijato Nepřijato 
Zápisový 

lístek 

Agropodnikání  1 1 0 1 

Zemědělec, farmář 0 0 0 0 

VII. termín 7. 9. 2018 

 Přihlášeni Přijato Nepřijato 
Zápisový 

lístek 

Agropodnikání  1 1 0 1 

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

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

Třída Prospěli 

s vyzn. 

Prospěli Neprospěli Neklasifik

ováni 

Prospěli 

s vyzn. 

Prospěli Neprospěli Neklasifiková
ni 

1. A 0.00 % 87.50 % 12.50 % 0.00 % 8.33 % 91.66 % 0.00 % 0.00 % 

1. C 33.33 % 66.66 % 0.00 % 0.00 % 33.33 % 66.66 % 0.00 % 0.00 % 

1. F 0.00 % 40.00 % 60.00 % 0.00 % 0.00 % 65.00 % 35.00 % 0.00 % 

V1D 42.85 % 57.14 % 0.00 % 0.00 % 57.14 % 14.28 % 0.00 % 0.00 % 

Celkem v 1. ročníku 

 7.40 % 64.81 % 27.77 % 0.00 % 12.96 % 70.37 % 12.96 % 0.00 % 

2. A 4.34 % 69.56 % 17.39 % 0.00 % 8.69 % 82.60 % 8.69 % 0.00 % 

2. C 0.00 % 100.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 100.00 % 0.00 % 0.00 % 

2. F 4.16 % 79.16 % 16.66 % 0.00 % 4.16 % 87.50 % 8.33 % 0.00 % 

V2A 66.66 % 33.33 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 

Celkem v 2. ročníku 

 9.83 % 73.77 % 13.11 % 0.00 % 4.91 % 78.68 % 6.55 % 0.00 % 

3. A 5.26 % 63.15 % 31.57 % 0.00 % 10.52 % 89.47 % 0.00 % 0.00 % 

3. B 0.00 % 83.33 % 16.66 % 0.00 % 0.00 % 100.00 % 0.00 % 0.00 % 

3. C 0.00 % 87.50 % 12.50 % 0.00 % 0.00 % 100.00 % 0.00 % 0.00 % 

3. D 0.00 % 70.00 % 30.00 % 0.00 % 0.00 % 70.00 % 0.00 % 0.00 % 

3. F 0.00 % 81.48 % 18.51 % 0.00 % 3.70 % 96.29 % 0.00 % 0.00 % 

V3A 16.66 % 83.33 % 0.00 % 0.00 % 16.66 % 83.33 % 0.00 % 0.00 % 

V3D 58.33 % 41.66 % 0.00 % 0.00 % 50.00 % 50.00 % 0.00 % 0.00 % 

Celkem v 3. ročníku 

 9.57 % 72.34 % 18.08 % 0.00 % 10.63 % 86.17 % 0.00 % 0.00 % 

4. A 0.00 % 43.47 % 56.52 % 0.00 % 0.00 % 86.95 % 13.04 % 0.00 % 

4. C 0.00 % 50.00 % 50.00 % 0.00 % 0.00 % 92.85 % 7.14 % 0.00 % 

Celkem v 4. ročníku 

 0.00 % 45.94 % 54.05 % 0.00 % 0.00 % 89.18 % 10.81 % 0.00 % 

5. D 17.64 % 41.17 % 41.17 % 0.00 % 17.64 % 82.35 % 0.00 % 0.00 % 

Celkem v 5. ročníku 

 17.64 % 41.17 % 41.17 % 0.00 % 17.64 % 82.35 % 0.00 % 0.00 % 
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Maturitní zkoušky 

Třída 4. A 

Praktická zkouška proběhla od 21. do 22. 5. 2018 na Školním statku ve Vestci. 

Ústní a profilová část maturitní zkoušky proběhla 23. až 24. 5. 2018. 

Společná část maturitní zkoušky proběhla 2. 5. až 11. 5. 2018. 

Komise zasedala ve složení: 

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

 Místopředseda: PhDr. Iva Bergmanová  

 Třídní učitel:  Ing. Renata Zoubková 

Ústní část společné maturitní zkoušky 

Předmět   Hodnotitelé   

Český jazyk a literatura Mgr. Marie Viková   PhDr. Markéta Mrkvičková 

Anglický jazyk   Ing. Renata Zoubková  Mgr. Kateřina Pilná 

Profilová část společné maturitní zkoušky 

Předmět   Zkoušející   Přísedící 

Zemědělské předměty Ing. Anna Pochobradská Ing. Marie Janecká 

Ekonomické předměty Ing. Romana Zaňková  Ing. Stanislav Valášek 

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

 
třída 4. A 
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Třída 4. C 

Praktická zkouška proběhla od 22. do 23. 5. 2018. 

Ústní a profilová část maturitní zkoušky proběhla 21. až 22. 5. 2018. 

Společná část maturitní zkoušky proběhla 2. 5. až 11. 5. 2018. 

Komise zasedala ve složení: 

 Předseda:  PaedDr. Ladislav Miček 
   Střední škola zemědělská a ekologická a SOU chladící a  
   klimatizační techniky 

 Místopředseda: Mgr. Ivana Hrubá 

 Třídní učitelka: Mgr. Daniela Mihulková  

Ústní část společné maturitní zkoušky 

Předmět    Hodnotitelé 

Český jazyk a literatura  Mgr. Marie Viková  PhDr. Markéta Mrkvičková  

Anglický jazyk    Mgr. Kateřina Pilná  Ing. Renata Zoubková 

Německý jazyk   PhDr. Iva Bergmanová Mgr. Marta Řeháčková 

Profilová část společné maturitní zkoušky 

Předmět    Zkoušející   Přísedící 

Ekologické předměty   RNDr. Roman Linhart  Ing. Anna Pochobradská 

Předměty životního prostředí RNDr. Roman Linhart  Mgr. Josef Vozanka 

Praktická zkouška  RNDr. Roman Linhart  Mgr. Josef Vozanka 

 
třída 4. C  
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Třída 5. D 

Praktická zkouška proběhla od 25. do 28. 5. 2018 na Školním statku ve Vestci. 

Ústní a profilová část maturitní zkoušky proběhla 29. až 30. 5. 2018. 

Společná část maturitní zkoušky proběhla 2. 5. až 11. 5. 2018. 

Komise zasedala ve složení: 

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

 Místopředseda: Ing. Karel Vondra 

 Třídní učitel:  Ing. Hana Lednová, Ph.D. 

Ústní část společné maturitní zkoušky 

Předmět   Hodnotitelé   

Český jazyk a literatura Mgr. Marie Viková   PhDr. Markéta Mrkvičková 

Anglický jazyk   Ing. Renata Zoubková  Mgr. Kateřina Pilná 

Německý jazyk  PhDr. Iva Bergmanová Mgr. Marta Řeháčková 

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. Bohumil Kudyn 

Přehled prospěchu třídy 4. A 

 Počty známek Průměr 

Předmět 1 2 3 4 5  

společná část – státní maturita 

Anglický jazyk   1 3 8 1 2 3,000 

Český jazyk a literatura   2 3 6 2 2 2,933 

Matematika        

profilová část 

Ekonomické předměty  Povinná 4 6 5 - - 2,067 

Praktická zkouška 
z odborných předmětů  

Povinná 6 8 1 - - 1,667 

Zemědělské předměty Povinná 9 3 3 - - 1,600 

Celkový průměrný prospěch  2.253 

Stupeň hodnocení prospěchu 

prospěl s vyznamenáním 2 

prospěl   9 

neprospěl   4 

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 1 4 1 3 3,182 

Český jazyk a literatura  - 2 5 2 3 3,500 

Německý jazyk   - - - - 1 5,000 

profilová část 

Ekologické předměty povinná 2 3 4 3 - 2,667 

Předměty životního prostředí povinná 1 5 4 2 - 2,583 

Praktická zkouška 
z odborných předmětů 

povinná 
2 8 1 1 - 2,083 

Celkový průměrný prospěch  2,833 

Stupeň hodnocení prospěchu 

prospěl s vyznamenáním 0 

prospěl 6 

neprospěl 6 

nehodnocen 0 

Přehled prospěchu třídy 5. D 

 Počty známek Průměr 

Předmět 1 2 3 4 5  

společná část – státní maturita 

Anglický jazyk   - - 6 4 3 3,769 

Český jazyk a literatura   - 3 5 5 4 3,588 

Matematika  - - - - 1 5,000 

Německý jazyk  - - 1 1 2 4,250 

profilová část 

Ekonomické předměty  povinná - 3 8 4 2 3,294 

Praktická zkouška 
z odborných předmětů  

povinná 9 3 4 1 - 1,824 

Zemědělské předměty povinná 2 6 7 2 - 2,529 

Celkový průměrný prospěch  3,047 

Stupeň hodnocení prospěchu 

prospěl s vyznamenáním 0 

prospěl   10 

neprospěl   7 

nehodnocen   0 
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 představení maturantů na „potítku“ 

  
 zkouška z anglického jazyka předávání maturitních vysvědčení 

Závěrečné zkoušky učňovského oboru Zemědělec, farmář 

Žáci nastoupili do prvního ročníku dne 1. 9. 2015. Prošli postupně všechny tři ročníky, ve 
kterých se připravovali na pracovní dráhu zemědělců, farmářů. V průběhu studia získali 
řidičské oprávnění na traktor, osobní a nákladní automobil. Také se důkladně připravovali na 
složení náročných závěrečných zkoušek, které probíhaly podle jednotného zadání. Toto 
zadání je na podobném principu jako státní maturita na střední škole. 

Kvalita jejich přípravy se projevila u závěrečné zkoušky, kde všichni žáci uspěli. 

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

  
 losování otázky praktické maturitní zkoušky 
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Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 

Prevence a zvládání konfliktů ve vzdělávání 21. 9. 2017 Praha 1 

Zpracování půdy v precizním zemědělství 8. 2. 2018 Hradec Králové 1 

Pesticidy a jiné cizorodé látky a ochrana vod 26. 4. 2018 Ústí nad Orlicí 1 

GDPR ve školství, aneb ochrana osobních údajů 
jasně a přehledně   

21. 2. 2018 Praha 1 

Konzultační seminář pro management škol  8. 11. 2017 Chrudim 1 

Čeština pro život 14. 6. 2018 Hradec Králové 1 

Vybraní autoři současné světové literatury 19. 4. 2018 Praha 1 

Hodnotitel písemné práce  9. 3. 2018 Praha 1 

Vybrané kapitoly z práva pro vychovatele DM 16. 2. 2018 Hradec Králové 1 

Pásové zpracování půdy v podmínkách ČR 6. 2. 2018 Praha 1 

Bezpečné používání přípravků na ochranu rostlin  30. 1. 2018 Ústí nad Orlicí 1 

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

21. 11. 2017 Praha 1 

Zpracování půdy, prohlubování, variabilní 
vápnění  

3. 10. 2017 Bučina 1 

Posílení významu pedagogické praxe v přípravě 
učitelů středních odborných škol 

21. 9. 2017 Praha 1 
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Výsledky kontrolní činnosti 

Předmět inspekční činnosti  

Předmětem inspekční činnosti bylo zjišťování a hodnocení podmínek, průběhu a výsledků 
vzdělávání včetně hodnocení naplňování školních vzdělávacích programů podle § 174 odst. 
2 písm. b) a c) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.   

Závěry  

Hodnocení vývoje  

 významné zhoršení výsledků žáků projevující se v jejich opakovaně vyšší neúspěšnosti 
ve společné části maturitní zkoušky,  

 stagnace úrovně výuky od minulého hodnocení,  

 kvalitativní posun ve zpracování školních vzdělávacích programů,  

 přetrvávající nedostatky v kontrolních mechanismech,  

 částečné zkvalitnění materiálně technických podmínek.  

Silné stránky  

 výuka ve vyšší odborné škole výrazně zaměřená na praxi odrážející se v kvalitě 
absolventských prací.  

Slabé stránky a/nebo příležitosti ke zlepšení  

 malá pestrost metod a forem práce ve výuce především teoretických předmětů 
vedoucí k nízké aktivitě žáků a k minimálnímu zohledňování individuálních potřeb 
žáků,   

 neefektivní práce s průběžnými i celkovými výsledky žáků,  

 nepřijímání účinných opatření na základě hodnocení průběhu pedagogického 
procesu,   

 pomalá obnova a modernizace materiálně technických podmínek školního statku 
snižující účinnost zvolených metod a forem práce v praktickém vyučování,  

 nedostatečné využívání formativního hodnocení výsledků a práce žáků 
ve vyučovacích hodinách,  

 méně účinný kontrolní systém.  

Doporučení pro zlepšení činnosti školy  

 zkvalitnit hodnoticí mechanismy a poskytovat pedagogům účinnou zpětnou vazbu 
o úrovni výuky,  

 nastavit systematickou spolupráci učitelů a zaměřit jejich další vzdělávání na efektivní 
výukové metody a formy práce a na hodnocení a sebehodnocení žáků,  

 zaměřit se ve struktuře vyučovacích hodin na závěr spojený s fixací a shrnutím učiva a 
její zhodnocení hodiny,  

 diferencovat vzdělávací proces vzhledem k nadaným i slabším žákům s cílem 
respektovat jejich individuální vzdělávací potřeby,  

 propracovat sjednocení kritérií hodnocení napříč všemi předměty,  

 přehodnotit obsahovou stránku všeobecně vzdělávacích předmětů školních 
vzdělávacích programů,  
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 zvýšit účinnost kontrolní činnosti stanovením jasných kompetencí a odpovědnosti za 
konkrétní oblasti činnosti školy.  

 

 

 

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

Počet podaných žádostí o informace žádné 

Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti žádné 

Počet podaných odvolání proti rozhodnutí žádné 

Opis podstatné části každého rozsudku soudu žádné 

Výčet poskytnutých výhradních licencí žádné 

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

 

 

Stipendijní program 

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

Hodnocení žáka 
z odborného výcviku 
stupněm prospěchu 

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

1 – výborný 400 Kč 500 Kč 600 Kč 

2 – chvalitebný 300 Kč 300 Kč 400 Kč 

 

Ve školním roce 2017/2018 pobíralo prospěchové stipendium 43 žáků. 
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Sportovní aktivity 

Fotbalový turnaj O pohár JOSEFA MASOPUSTA 

V úterý  17. 10. 2017 se náš fotbalový tým objevil na umělé trávě fotbalového stadionu AFK 
Chrudim. 

Představení nám nevyšlo. Se Střední integrovanou školou Chrudim jsme prohráli 1:3 a druhý 
zápas byl čistě v režii soupeře. Bohemia Chrudim nám ukázala kouzlo kolektivní hry a po 
právu postoupila do dalších bojů (skóre znělo 0:7) Pro nás hra skončila. 

Do dresů zemědělské školy se oblékli  Radek Stýblo (kapitán a brankář), Milan Jelínek, Lukáš 
Havlík, Jaromír Hrachovina, Matyáš Duha, Pavel Hladík, Tomáš Tvrzický, Petr Plachý, Petr 
Mudroch, Zdeněk Chyba, Matěj Tiler, Jiří Trojan, Roman Jelínek a Lukáš Mrákava. Vyzdvihnu 
výkon našeho kapitána a výborného brankáře  Radka Stýbla, středního záložníka Milana 
Jelínka a obránce Pavla Hladíka. 

Fotbalistům děkuji za reprezentaci školy a věřím, že naše síla se teprve ukáže. Pokusíme se 
napravit naši pošramocenou reputaci a dokázat, že s míčem jsme kamarádi. 

  
stolní tenis 

Stolní tenis 

Dívky 
Turnaje se zúčastnily 3 střední školy chrudimského okresu. První zápas jsme odehráli proti 
obchodní akademii s jasnou převahou. Poté nás čekaly hráčky SOŠ a SOU obchodu a služeb, 
které skončily také poraženy.  V okrese obsadily naše dívky krásné 1. místo a postoupily do 
krajského kola, které se konalo v Chrudimi. 

Ve čtvrtek 2. 11. 2017 čekalo naše dívky další měření. Tentokráte se jednalo o zkušené 
hráčky, kterým bylo těžké vracet míčky na druhou stranu stolu. Naše dívky prohrály zápasy 
proti favorizované Obchodní akademii Pardubice (1:3) a proti Gymnáziu Ústí nad Orlicí (0:3) 
Závěr byl příjemný a našim stolním tenistkám se houpala na krku další medaile, nyní 
bronzová. Gratulujeme a děkujeme za výbornou reprezentaci naší školy. 

Konečné pořadí krajského kola: 

 Gymnázium Ústí nad Orlicí 

 Obchodní akademie Pardubice 

 SŠZ a VOŠ Chrudim 
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Chlapci 

Do chlapeckého okresního kolo se přihlásila 4 mužstva. Postupně si zahráli všichni proti 
všem. První nás čekal zápas s Gymnáziem Hlinsko (prohráli jsme 1:3) a poté jsme se už vezli 
na vítězné vlně. Chlapci porazili obchodní akademii (3:1). Boj o druhé místo vyvrcholil 
v posledním zápase proti SOŠ a SOU obchodu a služeb. Drama bylo velké, ale nakonec mělo 
sladkou tečku pro nás. 

V okrese obsadil náš mužský tým  2. místo, čekala je sladká odměna v podobě čokolády. 

Chlapci děkujeme a gratulujeme. 

Krajské kolo florbalové ligy s medailemi na hrudi 

  
 náš tým předávání medailí 

Soupiska dívky 

 Švadlenková Veronika   C 

 Barešová Marcela 

 Jakoubková Lenka 

 Frydrychová Adriana 

 Hrůzová  Martina 

 Ševčíková Lenka 

 Straková Petra 

 Holubová Vendula 

 Jirásková Kateřina 

 Hájková Pavla 

 Vacková Veronika 

 Průšková Adéla 

 Horáková Klára    

Turnaj s postupem na republikové finále proběhl v Pardubicích. Jednalo se o krajské kolo 
a  soutěže se zúčastnilo 5 ženských družstev. Naše škola byla přitom a závěr celého dne byl 
fascinující. Naše dívky se postavily silným florbalovým týmům a neudělaly nám ostudu. 

SŠZ a VOŠ Chrudim       Gymnázium Svitavy 0:5 

SŠZ a VOŠ Chrudim Motličky Choceň 2:1 

SŠZ a VOŠ Chrudim SPŠCH Pardubice 1:1 

SŠZ a VOŠ Chrudim Gymnázium Chrudim       1:1 



 

 

 
 

 

 

Výroční zpráva 2017/ 2018 

 

40 

Bojovnost dívek byla úžasná, společný duch týmu a dobré plnění svých rolí vykonaly 
nádhernou tečku za celým turnajem. Naše florbalistky skončily na krásném třetím místě a na 
krku každé z nich se houpala bronzová medaile. 

Pochvala patří všem hráčkám, dívky bojovaly a předvedly výborný výkon. Do all star teamu se 
probojovala Adriana Frydrychová. Naší nejlepší střelkyní je Veronika Švadlenková. 

Dámy, děkuji za výborný výkon, především v posledním zápase, a těším se na naši další 
spolupráci.   

Mgr. Daniela Mihulková 

Stolní fotbal 

České republikové finále s bronzovou medailí 
Dne 1. 12. 2017 jsme se zúčastnili Mistrovství Čech středních škol ve stolním fotbale. Turnaj 
se konal v Praze Na Pankráci, kde bylo umístěno 30 profesionálních stolů. Do soutěže 
postoupilo 34 dvojic z Čech a mezi nimi nechyběli ani žáci zemědělské školy. Do bojů zasáhlo 
5 dvojic z naší školy. 

 Eliška Doležalová a Kateřina Jirásková se umístily na 3. místě. 

 Klára Horáková a Veronika Vacková vybojovaly 5. místo. 

 Vojtěch Tesař a Stanislav Klofanda skončili na 17. místě. 

 Martin Jelínek a Jan Pleskot byli na 25. místě. 

 Vendula Holubová a Tadeáš Štěpánek obsadili 31. místo. 

Turnaj byl odlišný od předešlých klání. Každá z dvojic hrála 9 zápasů na 2 sety do 5 bodů. Vše 
se řídilo kvalitou hry jednotlivých aktérů. Pokud tým vyhrál, byl nasazen s lepší dvojicí. Pokud 
prohrál, získal horšího soupeře. Nejméně výhodný byl tento systém pro dvojice dívek, které 
neustále stály tváří v tvář mužským týmům. Poté se vyhodnotily nejlepší dvojice z žen 
a  mužů. 

Naše dívky příjemně navázaly na dlouholetou tradici naší školy a opět si vezeme domů 
medaile – tentokráte bronzové. 

Všem týmům děkuji za příkladnou reprezentaci naší školy. Bylo mi s Vámi fajn. 

 Mgr. Daniela Mihulková 

  
 stupně vítězů při hře 
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Lyžařský výcvikový kurz 

  
 bobová dráha na vleku 

Již 10. rokem se uskutečnil LVK pro žáky 1. ročníků ve Velké Úpě na chatě Mileta. Kurz 
proběhl ve dnech 21. - 26. 1. 2018 pod vedením lyžařských instruktorů Ing. Tomáše Kachlíka, 
Václava Vrubela, Mgr. Jaromíra Voborníka a Mgr. Daniely Mihulkové.  Všichni žáci jej zvládli 
na výbornou, ať už na lyžích, snowboardech či běžkách. A bylo jedno, zda se jednalo o úplné 
začátečníky, mírně pokročilé nebo zkušené lyžaře. Velkým přínosem bylo večerní lyžování. 
Mrazivé počasí, velké množství sněhu a osvětlená sjezdovka byly nezapomenutelným 
zážitkem. Odměnou žákům byla jízda na bobové dráze v Peci pod Sněžkou. Kurzu se 
zúčastnilo 22 studentů (ze třídy 1. A, 1. C a 1. F). 

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

Mgr. Daniela Mihulková 

  
 Na lyžích i na snowboardu zimní idyla 

  
 hory nejsou jen o lyžování večerní lyžování 
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Turistický kurz 

Ve dnech 14. 5 až 18. 5. 2018 proběhl 
turistický kurz žáků druhých ročníků na 
Malé Skále. 

Po pondělním  příjezdu vlakem, který byl 
opožděn v důsledku výluky, po ubytování 
v „hotelu“ Kavka a po lehkém obědě jsme 
se první den vydali prozkoumat místní 
pamětihodnosti, jako je skalní stěna 
Pantheon tyčící se nad centrem Malé Skály. 
Prohlédli jsme si pozůstatky středověkého 
skalního hradu a romantického letohrádku 
z 19. století v podobě kaple. Dále jsme po 
skalnatém vranovském hřbetě pokračovali 
až na hrad Frýdštejn a odtud jsme s pěkným 

výhledem do kraje postupně sestupovali zpět do Malé Skály. Celkem jsme absolvovali asi 6 
km. 

V úterý jsme se vypravili vybaveni svačinou na celodenní výlet na Hrubou Skálu. Nejprve 
jsme jeli vlakem do stanice Karlovice-Sedmihorky a odtud jsme se vypravili přibližně na 
12. km dlouhou trasu do Turnova. Cestou jsme navštívili Dračí skály, zámek Hrubou Skálu, 
arboretum Bukovina, hrad Valdštejn a nesčetně skalních vyhlídek. Naštěstí až v Turnově nás 
pak zastihla místní bouřka. 

  
 čekání na vlak pochodem vchod 

Ve středu dopoledne, kdy již došlo k ochlazení a zatažení oblohy, většina účastníků 
absolvovala plánovanou 4 hodinovou vyjížďku na koloběžkách v rekordním čase dvou hodin. 
Druhá menší skupina navštívila skalní město Drábovna a na Mandlové hoře u Frýdštejna se 
úspěšně věnovala hledání achátů, celkem absolvovala přes 6 km. Po obědě ve 14 hodin jsme 
se vypravili do skalního města „Chléviště“ v rámci Besedických skal, zde se jednalo asi o 6 km 
dlouhou trasu. 

Ve čtvrtek jsme navštívili vápencové Bozkovské jeskyně, kde asi 20 % horniny tvoří křemen, a 
jsou zajímavé výskytem největších podzemních jezírek v ČR. Odpolední plánovanou 
procházku Riegrovou stezkou nám zhatilo deštivé počasí. Takže jsme ušli jen asi 4 km od 
železniční stanice Jessenný  k Bozkovským jeskyním a zpět. 

Pátek byl ve znamení úklidu pokojů, sbalení si zavazadel a odjezdu vlakem zpět do Chrudimě, 
opět zpestřený výlukou na trati. 

CHKO Český ráj 
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Sportovní den 

  
 „zelenáči“ z 2. F couvat s traktorem není tak jednoduché  

Ve čtvrtek 28. 6. 2018 proběhlo na naší škole tradiční soupeření. Utkali se v něm borci 
pevných svalů, ale i studenti s vybroušenou technikou a bystrou hlavou. Cíl byl jediný – 
zvítězit a zvednout nad hlavu vítězný pohár. 

Slavnostní zahájení proběhlo v 8.00 hodin ráno před tělocvičnou školy. Odborná porota 
vyhodnotila bojový pokřik a neotřelý oděv každé třídy. Poté se studenti rozeběhli plnit 
jednotlivé soutěže.  

Králem sportu se podruhé za sebou stala třída 2. F. 

  
 padl gól předávání diplomů 

  
 „šampaňské“ v poháru vítězná třída 2. F 
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Kulturní akce 

Divadelní představení 

Ve školním roce 2017/2018 žáci naší školy navštívili tato divadelní představení: 

 16. 2. 2018 žáci 3. A, B, C – Ch. Hampton: Úplné zatmění 

 23. 2. 2018 žáci 1. A, C a 2. A, C – A. Dumas: Tři mušketýři 

Obě divadelní hry v nastudování královehradeckého divadelního souboru. 

Maturitní ples 

  
 třída 4. A třída 4. C 

Maturitní ples pořádaný Sdružením rodičů při Střední zemědělské škole v Chrudimi se konal 
v sobotu 17. února 2018 ve velkém sále Muzea v Chrudimi. Hudební produkci zajišťovala 
skupina H.A.M.  

Bohatou tombolu pro návštěvníky připravili žáci maturitních tříd 4. A a 4. C. 

  
 předtančení půlnoční překvapení 

  
 nástup 4. A proslov maturantů 
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Vzdělávací a odborné soutěže 

Ekologická olympiáda 2018 v Oucmanicích 

20. a 22. března 2018 
v Ekocentru Paleta v Oucma-
nicích proběhlo krajské kolo 
soutěže „Ekologická olympiáda“. 
Tématem letošního ročníku bylo 
téma „Dřeviny rostoucí mimo 
les“.  

První den po prezenci účastníků 
došlo na znalostní testovou část 
soutěže, kterou následovala 
prezentace domácích úkolů 
týmů, tedy posteru, nejčastěji na 
téma Biotop stromu. Odpoledne 
proběhla nad rámec soutěže 
řezbářská dílna, kdy si každý 
mohl vyřezal dřevěnou lžíci. 
Večer byl v rámci praktické části 
olympiády zadán úkol, ve kterém 
každý tým navrhoval výsadbu 
zeleně v přírodním zákoutí 
ekocentra. 

Druhý den jsme vlakem dojeli do 
Brandýsa nad Orlicí, kde jsme si 
dopoledne prohlédli městský 

park s odborným výkladem. A cestou zpět proběhla praktická poznávačka přímo v terénu. Po 
návratu následovala prezentace praktického úkolu a řešení návrhu výsadby  tohoto zátiší 
s přihlédnutím k návrhům týmů v praktickém úkolu. Večer byl zpestřen přednáškou Ing. Jitky 
Češkové na téma „Městská zeleň, poznatky správce z praxe“ a o Tyršových sadech 
v Pardubicích. 

Poslední den ekolympiády započal praktickou poznávačkou a pak došlo na realizaci výsadby a 
nakonec k vyhlášení výsledků. 

Do krajského kola se za naši školu do zápolení ve znalostech přírody a její ochrany zapojil 
tým: Štěpán Bouška (1. C), Radek Lacman (1. C) a Natálie Odvárková (1. C).  

Tým se v konkurenci 9 družstev umístil na 3. místě a členové získali diplom úspěšný řešitel.  

Matematická soutěž 
Dne 27. března 2018  jsme se zúčastnili 36. ročníku regionální matematické soutěže žáků 
středních odborných škol, středních odborných učilišť a integrovaných středních škol v Ústí 
nad Orlicí. 

 Kategorii S2  reprezentovala Petra Mojžíšová ze třídy 2. A. 

 Kategorii S3 reprezentovala Martina Zavřelová ze třídy 3. B. 
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Hodnocení školního kola olympiády v českém jazyce 

Dne 21. 11. 2017 proběhlo školní kolo olympiády v českém jazyce. Zúčastnilo se celkem 26 
žáků z různých ročníků. Žáci plnili různé úkoly jazykové, mluvnické, stylistické dle 
předložených dispozic. Na závěr psali slohovou práci na téma „Vyřčená slova nelze vzít zpět.“ 
Úkolem bylo téma zpracovat jako libovolný slohový útvar. 

Celkem mohli žáci získat maximálně 36 bodů. (26 bodů za mluvnickou část a 10 bodů za 
slohovou práci). 

Hodnocení úspěšnosti: 

Vítězům blahopřeji a ostatním děkuji za účast. 

Mgr. Marie Viková 

Pořadí Příjmení a jméno Třída 
Jazyková 
část-body 

Slohová 

část-body 

Body 
celkem 

1. Ladrová Aneta 4. A 14 9 23 

2. Hrůzová Martina 2. C 13,5 8 21,5 

3. Chvojka Tomáš 3. A 10,5 9 19,5 

4. Trojan Jiří 3. B 12 7 19 

5. Čálková Martina 4. A 9,5 8 17,5 

6. Klofanda Stanislav 4. A 9 7 16 

 Zeman František 4. A 9 7 16 

7. Boháčová Nikola 4. A 8,5 7 15,5 

8. Holubová Vendula 3. A 7,5 7 14,5 

 Šťastný Martin 4. A 7,5 7 14,5 

9. Svatoš Vojtěch 4. A 8 6 14 

10. Barešová Marcela 3. A 5 7 12 

 Mojžíšová Petra 2. A 6 6 12 

 Nedbal Radek 4. A 5 7 12 

 Pros Ondřej 3. A 7 5 12 

 Střítezská Anna 2. C 5 7 12 

 Štěpánek Tadeáš 3. A 5 7 12 

11. Vařečková Tereza 4. A 3 8 11 

12. Novotný Jan 3. A 4 5 9 

 Štěpánková Michaela 4. A 1 8 9 

13. Novotná Tereza 2. A 1 7 8 

14. Sedliská Anna Marie 2. A 0 7 7 

 Tesař Vojtěch 4. A 1 6 7 

15. Letáčková Veronika 4. A 1 5 6 

16. Jelínek Martin 4. A 2 3 5 

17. Kamenický Ondřej 4. A 3 0 3 
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Krajské kolo olympiády v českém jazyce  

Letos nás vítězka školního kola Aneta Ladrová ze 4. A reprezentovala i v okresním kole a tam 
dne 30. 1. 2018 osadila krásné 5. místo v konkurenci  středních škol chrudimského okresu. 

Soutěž v anglickém jazyce 

4 žáci naší školy se zúčastnili soutěže v anglickém jazyce na Střední zemědělské škole 
v Lanškrouně. Aneta Ladrová ze 4. A se ve velké konkurenci umístila na krásném 4. místě. 

Dále nás reprezentovali: Jan Pleskot 4. A, František Zeman 4. A a Eliška Doležalová 2. A. 

Školní soutěž - listening, reading, use of English 

1. – 2. místo Jiří Březina 3. C a Vojta Brunclík 3. A 

3. místo Martina Zavřelová 3. B 

Biologická olympiáda 

  
biologická olympiáda 

30. ledna 2018 proběhlo školní kolo biologické olympiády. 

Výsledková listina: 

Kategorie A studenti vyšších ročníků 

 Tomáš Chvojka (postupuje do okresního kola) 

 Petr Kottoniak 

 Lenka Ševčíková 

 Jan Janda 

Kategorie B studenti nižších ročníků 

 Radek Lacman (postupuje do okresního kola) 

 Natálie Odvárková 

 Veronika Jelínková 

 Štěpán Bouška 

 Veronika Švadlenková 

Úspěšným studentům gratulujeme a děkujeme za účast.  

Jízda zručnosti 

15. května 2018 se konalo Regionální kolo jízdy zručnosti s traktorem 2018 ve školských 
zařízeních v působnosti ČR. Soutěž zajišťovala SŠTŘ Nový Bydžov a proběhla v prostorách 
dílen SŠTŘ Hlušice. Za naši školu se soutěže zúčastnili žáci třetího ročníku oboru 
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Agropodnikání - Martin Tomášek a Josef Urban a žáci třetího ročníku oboru Zemědělec - 
farmář – Lubomír Pola a Martin Síla. Soutěžilo se na traktoru značky Zetor a Fendt. 

Chlapci  rozhodně ostudu neudělali. V celkovém hodnocení obsadili 8. 9. 10. a 13. místo 
z osmnácti. Nejlepší umístění získal na Zetoru Lubomír Pola, který osadil 7. místo. 

Zemědělec - krajinář 

Dne 4. 4. 2018 se zúčastnili žáci Natálie Moravcová, Lenka 
Zavoralová, Ondřej Pros a Martin Tomášek soutěže 
zemědělských škol „Zemědělec - krajinář" na zemědělské 
škole v Táboře. Žáci si připravili prezentace na předem 
zadané téma: „Výročí osmiček v Česku“. Děvčata se zaměřila 
na historické milníky v chovu hospodářských zvířat, chlapci 
na historii traktorů. Vlastní soutěžní setkání 9 družstev 
z různých škol bylo zaměřeno na pěstování kukuřice. Dvojice 
dívek obsadila krásné 3. místo. Odměnou našim žákům byly i 
dvě návštěvy ukázkových farem, farmy U Lesa a farma Basík 
a syn. 

 

Soutěž odborných dovedností žáků středních zemědělských škol 

V prostorách Střední zemědělské školy v Benešově probíhala ve dnech 19. a 20. 4. 2018 
celostátní soutěž žáků zemědělských škol v oboru Agropodnikání. Této soutěže se zúčastnilo 
25 zemědělských škol z celé republiky. Za naši školu tuto soutěž absolvoval žák Miroslav 
Houdek. V této soutěži se umístil v teoretické části zkoušky na 1. místě. Celkem se umístil na 
4. místě z celkového počtu 25 soutěžících. Jako doprovod byl u této soutěže přítomen Ing. 
Bohumil Kudyn. 

Soutěžilo se dne 19. 4. 2018 v praktické části složené z předmětů: mechanizace, jejíž součástí 
byla jízda zručnosti traktorem s přívěsem, dále pěstování rostlin, chov hospodářských zvířat a 
ekonomika. Soutěž pokračovala teoretickou částí chovu zvířat, mechanizace a pěstování 
rostlin. Dne 20. 4. 2018 soutěž pokračovala  teoretickou částí z  ekonomiky. 

Soutěž: Rostlinolékařství – profese budoucnosti 

Dva studenti školy Natálie Moravcová a Tomáš Chvojka 
převzali 13. 6. 2018 ocenění za účast v soutěži 
„Rostlinolékařství - profese budoucnosti". Tomáš Chvojka se 
navíc umístil na krásném 3. místě. Jednalo se o 2. ročník 
soutěže pořádaný pod záštitou senátora Petra Šilara a za 
odborné spolupráce České rostlinolékařské společnosti. Po 
slavnostním vyhlášení výsledků následovala komentovaná 
prohlídka Valdštejnského paláce. 

 

 

 

https://www.szes-chrudim.cz/image.php?nid=14571&oid=6226135&width=675&height=900
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Prevence sociálněpatologických jevů 

GO kurz – Trhová Kamenice – seznamovací a adaptační kurz pro 1. ročníky 

  
Ve dnech 6. – 8.  září 2017 se konal v Trhové Kamenici v rekreačním zařízení Sluníčko tradiční 
seznamovací a adaptační kurz zvaný „GO kurz“ pořádaný pro žáky  1. ročníků střední školy a 
učebního oboru.  

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

Druhý den kurzu dne 7. 9. 20187 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).  

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. 
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Stalking - nebezpečné sledování a obtěžování, mezilidské vztahy 

Dne  1. 11. 2017 navštívila naši školu Mgr. Bandžuchová Iva, sociální pracovnice z SKP 
Intervenčního centra Pardubice a přednášela a besedovala s žáky 1. a 2. ročníků 
o mezilidských vztazích. Přednáška pod názvem Stalking – nebezpečné sledování a 
obtěžování. 

Knoflíkový týden 

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

 
knoflíkový týden 

Tvůj život  - tvá volba 

Dne 1. 3. 2018 proběhly  v 1. a 2. ročnících  přednášky s besedou  o lidských papilomavirech 
HPV, typech rakoviny, způsobu přenosu a možnostech prevence, formě komunikace. Většina 
žáků byla spokojena a hodnotili besedu pozitivně. Lektorkou pověřenou realizací tohoto 
certifikovaného programu primární prevence  s názvem Úcta k životu byla Drahoslava 
Stehlíková, DiS. z Frýdlantu nad Ostravicí. 

Bezpečně na internetu 

Společností Schindler Systems, s. r. o., v rámci projektu i-bezpecne.cz byl v březnu 2018 naší 
škole udělen Certifikát bezpečně na Internetu.  V rámci výuky, výchovy i různých soutěží je 
třeba neustále opakovat, upozorňovat  a připomínat studentům a učňům skrytá nebezpečí 
internetu, chytrých mobilů apod. a v rámci prevence proti kybernetické kriminalitě tato 
nebezpečí minimalizovat.   

Český den proti rakovině 2018 

Dne 16. května 2018 proběhl 22. ročník dobrovolné sbírky a naše škola byla přitom. Všem 
dárcům a  všem, kteří pomáhali a rozsvítili svět kvítkem měsíčku lékařského, děkujeme. Letos 
se nám podařilo prodat všechny květiny, a podpořili jsme akci o krásných 13 797 Kč. Akci 
zajišťovala Mgr. Daniela Mihulková.  
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Ostatní akce školy 

Univerzitní den ČZU Praha na naší škole 

  
Univerzitní den ČZU 

Ve středu 10. 1. 2018 uspořádalo Centrum precizního zemědělství při ČZU v Praze ve 
spolupráci se Střední školou zemědělskou a Vyšší odbornou školou Chrudim Univerzitní dny 
ČZU zaměřené na problematiku precizního zemědělství. 

Akce se konala pod záštitou rektora ČZU v Praze pana Prof. Ing. Jiřího Balíka, CSc., který byl 
osobně přítomen, a byla výsledkem vzájemné spolupráce obou institucí, která je deklarovaná 
Memorandem o spolupráci. Předmětem memoranda je spolupráce hlavně v oblasti 
vzdělávací a odborné, v přenosu informaci z vědy a výzkumu, marketingu a propagace. 

Všichni přítomní z řad žáků i odborné veřejnosti se nejdříve sešli v tělocvičně školy. V úvodu 
promluvil rektor ČZU Prof. Ing. Balík, ředitel školy Ing. Stanislav Valášek a zástupci 
Pardubického kraje, Ing. Václav Kroutil – člen Rady Pardubického kraje zodpovědný za životní 
prostředí, zemědělství a venkov a Ing. Bohumil Bernášek - člen Rady Pardubického kraje 
zodpovědný za školství. 

  
Univerzitní den ČZU 

Setkání zástupců zemědělských podniků s žáky 

Dne 13. 2. 2018 se konalo tradiční setkání zástupců zemědělských podniků s žáky naší školy. 
Za zaměstnavatele byli přítomni zástupci ZD Rosice, Oseva UNI a. s., Agrodružstvo Klas 
Kříčeň, Agrokonzulta Žamberk s. r. o., CEREA a. s., Agrovenkov o. p. s., Farma Bělečko s. r. o., 
SZIF a zástupci školy. Seznámili žáky s rozmanitými možnostmi uplatnění v zemědělské 
prvovýrobě, službách i vlastním podnikání. 
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Terénní cvičení z biomonitoringu 

V rámci výborné spolupráce s CHKO Železné hory bylo dne 19. 9. 2017  uskutečněno terénní 
cvičení z biomonitoringu. Akce se zúčastnili studenti druhého ročníku denního studia VOŠ. Za 
účelem bioindikací prošli význačné lokality CHKO: přírodní rezervací Zubří, přírodní rezervací 
Polom a národní přírodní rezervací Lichnice-Kaňkovy hory, která je vyhlášena bezzásahovou 
zónou, což znamená, že v tomto lesním společenstvu jsou utlumeny veškeré lesní 
hospodářské činnosti. Ve všech lokalitách jim byl poskytnut odborný výklad a studenti se zde 
pak zaměřovali na místní flóru, faunu, hydrologii a geologii. Zvláště studenti, jejichž bydliště 
je vzdálenější od těchto oblastí rádi prozkoumali jim méně známou přírodu Chrudimska.  

Dotace v zemědělství 

Dne 11. 1. 2018 se zúčastnili žáci 3. a 4. ročníků Agropodnikání přednášky k dotacím 
do zemědělství. Přednášela paní Ing. Marie Pelikánová z firmy Cerea a. s. 

Zájezd na ostrov Öland s návštěvou Kodaně 

5. 9. – 11. 9. 2017 

1. den 

V poledních hodinách odjezd z Chrudimi, přejezd přes Německo, v noci přeprava trajektem 
z Rostocku do Gedseru, průjezd Dánskem, následně plavba lodí z Helsingoru 
do Helsingborgu. 

2. den 

Ráno vylodění ve Švédsku, putování podél JV pobřeží a přes více než 6 km dlouhý ölandský 
most vedoucí z Kalmaru na turisticky atraktivní ostrov Öland. Na ostrově má letní sídlo i 
švédská královská rodina a je zajímavý svou krásnou přírodou a mnoha otočnými větrnými 
mlýny. Dopoledne ubytování na ostrově Öland v bungalovech, individuální volno, možnost 
využití sauny, minigolfu, koupání v moři…  

3. den 

Prohlídka farmy s chovem krav na mléko a  prohlídka jižní části ostrova, zastávka u největšího 
švédského mlýna Björnhovda na ostrově. Dále přes step Alvaret, procházka napříč stepí, 
návštěva prehistorické pevnosti Eketorp. Přejezd na nejjižnější cíp ostrova, kde se nachází 
ornitologická stanice, návštěva majáku Svatého Jana, odkud je krásný výhled. Navečer návrat 
do campu. 

4. den 

Návštěva nádherné kozí farmy. Potom  přejezd přes ölandský most na pevninu do 
historického města Kalmar, kde se „psaly severské dějiny“. Prohlídka areálu renesančního 
zámku a centra městečka. Návrat na Öland, návštěva zajímavostí centrálního Ölandu. 
Navečer návrat do campu. 

5. den 

Celodenní prohlídka severní části  Ölandu. Přejezd až na nejsevernější výběžek ostrova, 
zastávka u severního majáku Svatého Erika a procházka blízkým „Lesem skřítků“. Jedná se 
o lesní plochu v severní části ostrova, kde vítr pokroutil stromy do roztodivných tvarů. Při 
zpáteční cestě prohlídka holandského mlýna Sandvik, který má 8 pater. Navečer návrat do 
campu. 
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6. den 

Ráno odjezd z campu směrem do přístavu Helsingborg, odtud lodí do Helsingoru. Přejezd do 
Kodaně, která je díky mnoha historickým památkám právem přezdívána Paříží severu. 
Následuje prohlídka města, radnice, královský palác Amalienborg, který je sídlem královské 
rodiny, zámek Christiansborg, ve kterém je v současnosti mimo jiné i sídlo parlamentu, starý 
malebný přístav Nyhavn s mnoha malými hospůdkami, pulsující pěší zóna Stroget a 
především symbol Kodaně - malá mořská víla. Projížďka na loďkách po kanálech. Ve 
večerních hodinách odjezd do přístavu Gedser. 

7. den 

V noci přeprava trajektem do Rostocku, přejezd Německa, v odpoledních hodinách příjezd 
do ČR. 

  

Techagro 

Dne 12. 4. 2018 navštívili v hojném počtu žáci školy Techagro Brno. Mnozí z nich šli nejdříve 
navštívit  „své favority" a potom se podívali na stroje od dalších dodavatelů zemědělské 
techniky, prohlédli si ukázky stájové mechanizace i vystavená zvířata.   

Dožínky na pardubickém zámku 

Dne 24. 9. 2017 se škola zúčastnila tradičních 
Dožínek na zámku v Pardubicích. Do Pardubic 
jsme v letošním roce připravili zábavné 
aktivity pro děti i dospělé a přehlídku 
hospodářských a drobných hospodářských 
zvířat. Návštěvníci měli možnost vidět tele, 
vepře, kozu, ovci, slepice, perličky a kachny. 
Děti vybíraly jméno pro jalovičku, která byla v 
závěru slavnosti pokřtěna jménem ROZÁRKA. 

Za realizaci prezentace v Pardubicích 
děkujeme zaměstnancům školního statku, 
pedagogům a žákům školy (Adriana 
Frydrychová, Matěj Michalčák, Aneta Ladrová, 
Martin Šťastný, František Zeman).  

dožínky na pardubickém zámku 
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Den, kdy svítí světlušky 

Dne 12. 9. 2017 proběhl 14. ročník dobrovolné sbírky „Světluška“ a naše škola byla přitom. 
Ti, co pomáhali, alespoň částečně rozsvítili svět nevidomých. Podařilo se nám vybrat 
10 393 Kč. Všem dárcům a  našim světluškám děkujeme. Akci zajišťovala Mgr. Daniela 
Mihulková.  

  
naše světlušky 

Pišqworky 

Dne 22. 11. 2017 jsme se zúčastnili oblastního kola v soutěži PIŠQWORKY, které se konalo na 
SOŠ a SOU obchodu a služeb v Chrudimi.  Naší školu reprezentovaly 2 týmy: 

Tým A: 

 Doležalová  Eliška 

 Novotný Jan 

 Štěpánek Tadeáš 

 Budinský Tomáš 

 Michalčák Matěj 

Tým B: 

 Hošková Kristýna 

 Němcová Tereza 

 Švadlenková Veronika 

 Málek Ondřej 

 Beran Michal 

Soutěže se zúčastnilo celkem 10 týmů. Týmu Zemědělka A se podařilo probojovat do finále a 
umístit se na skvělém 2. místě, čímž si zajistily postup do krajského kola v Pardubicích. 

  
pišqworky 
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Výstavy 

Ve dnech 6. – 7. října 2017 se konaly tradiční výstavy: 

 ovoce, zeleniny, kaktusů, okrasných květin a bonsaje 

 holubů, králíků a drůbeže 

 ekologických a zemědělských aktivit 

 hospodářských zvířat 

 chovu včel 

 historie školy 

 mechanizace 

 obrazů, šperků a keramiky 

 hadů a dalších terarijních zvířat 

Pro děti byla připravena naučná soutěžní stezka. 

  
výstavní dny 

Spolupráce s firmou AGROFERT a. s., CEREA a. s. – exkurze na ČZU Praha  

Žáci naší školy a zemědělské školy Poděbrady navštívili 5. 6. 2018 univerzitu v Praze. Exkurze 
byla plně hrazena z prostředků obou zmíněných firem. Žáci si po úvodní prezentaci a 
představení možností studia  prohlédli jednotlivá praktická pracoviště, např. chovy zvířat, 
libosad, skleníky, pokusné parcely, mechanizační pracoviště z CPZ apod. 

  
exkurze na Českou zemědělskou univerzitu Praha 
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Polní dny 

Žáci oboru Agropodnikání navštívili 19. 6. 2018 Polní dny v Nabočanech. Po zahájení celé 
akce následovala prohlídka nové mechanizace organizovaná firmou CEREA a. s. Žáci se 
seznámili s novinkami mezi traktory a moderními stroji na přípravu půdy a setí. Potom 
navštívili pokusné parcely a prezentace jednotlivých firem. 

Den Země 

Několik stovek lidí navštívilo v úterý 24. dubna 2018 chrudimské Resselovo náměstí, aby si 
připomněli Den Země. Tradičně se na realizaci této akci podíleli ve spolupráci se Zdravým 
městem Chrudim i žáci školy – vypomáhali u stánků i u aktivit s dětmi. Škola se prezentovala i 
vlastním stánkem. Zároveň zde žáci převzali pamětní listy za účast v akci „Nakrmte 
Hliníkožrouta“ a „Ukliďme svět!“ a věcnou cenu – box na třídění odpadu.   

Ukliďme svět! 

  
„Ukliďme svět!“ 

Ve čtvrtek 12. 4. 2018 se žáci naší školy zúčastnili pravidelné doprovodné akce Dne Země. 
Jedná se o akci „Ukliďme svět!“ Má ve škole již mnohaletou tradici. „Uklízet svět“ přišli žáci 
ze tříd 2. A, 2. F, 3. B. a 3. C, kteří vyrazili od školy směrem na Vestec ke školnímu statku, kde 
sbírali odpadky  v okolí hlavní silnice nové cyklostezky.  Ruku k dílu přiložily i paní učitelky – 
Mihulková a Pochobradská. Cestou se naplnilo šest pytlů odpadků,  převažovaly plastové 
lahve, krabičky od cigaret a plechovky od nápojů. Vzhledem k tomu, že v blízkosti se nachází 
frekventovaná silnice, se mezi odpadky objevily i poškozené autodíly a poklice 
z projíždějících vozidel. 

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

 Za aktivitu jim jistě patří pochvala. 

Technohrátky 

Kdákání, mečení, chrochtání, kejhání a bučení se už od časného rána 10. května 2018 neslo 
centrem Chrudimi. Do areálu místní Střední zemědělské školy a Vyšší odborné školy přivezli 
chovatelé ze školního statku, který právě prochází rekonstrukcí, devět druhů hospodářských 
zvířat. Ta se okamžitě stala milým a obdivovaným inventářem TECHNOhrátek Pardubického 
kraje. 

Příležitost prohlédnout a pohladit si telátko, kůzlata, jehňata, prasata, slepice, králíky, husu, 
kachnu nebo perličky využily také děti z chrudimských mateřských škol a improvizovanou 
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minizoo v centru města navštívili i mnozí rodiče se svými ratolestmi. Ty pištěly a vykřikovaly 
radostí, když jim dvouměsíční telátko zrovna olízlo ruku. 

Techniku řídí počítače 

„Chrudimská zemědělská škola měla vždy co nabídnout, a to platí i v současné době. Na Vás 
je, abyste se pečlivě seznámili s obory, které vyučuje, a prohlédli si její moderní zázemí. 
Zemědělské obory se navíc stávají opět perspektivními a jejich volba je dobrým krokem,“ 
vzkázal při slavnostním zahájení akce Václav Kroutil, radní Pardubického kraje pro životní 
prostředí, zemědělství a venkov. 

„V zemědělských podnicích dnes pracuje nejmodernější technika řízená počítači či satelitní 
navigací a je zde jen minimum ruční práce – navíc za velice dobrou mzdu. Zvyšující se 
poptávka po absolventech zemědělských oborů a jejich nedostatek na trhu práce vede 
některé zemědělské podniky k tomu, že poskytují žákům v průběhu studia stipendia,“ doplnil 
další informace Bohumil Bernášek, radní Pardubického kraje pro školství. 

Květináč na cestu domů 

Všech 144 žáků z osmi základních škol z Chrudimska, Pardubicka a Svitavska se vzápětí s chutí 
pustilo do plnění připravených manuálních aktivit na šesti speciálních pracovištích. 
Seznamování s maturitním oborem Agropodnikání i s učebním Zemědělec-farmář bylo 
zábavné i poučné. Školáky čekal například výsev zeminy, rozbor vlastností půdy, výpočet 
výměry plochy, vážení krmných směsí či poznávání rostlin, semen a zvířat. 

„Tradičně nejvíce hecování a legrace si účastníci užili při nácviku dojení na čas na maketě 
krávy, u níž mléko nahradila voda. Paradoxně své soupeře z menších měst a obcí v této 
činnosti předčili školáci z Pardubic-Polabin. Každý žák si také zasadil semínko řeřichy a mohl 
si malý květináč odnést domů. Pořádně zabrat dostali aktéři v laboratoři při analýze deseti 
vzorků nejrůznějších roztoků. A spíše úsměvné bylo zjištění, že se mnozí žáci u poznávání 
druhů zvířat dohadovali, zda je v ohrádce před nimi koza, nebo ovce,“ nechal nahlédnout do 
programu Vladimír Zemánek, manažer projektu TECHNOhrátky. 

V průběhu akce představil společnost Cerea, která je hlavním strategickým partnerem 
zemědělské školy v Chrudimi, její generální ředitel František Turek. 

V soubojích o vítězné trofeje v podobě velkých ovocných dortů uspěli v manuálních 
činnostech žáci Základní školy Prodloužená z Pardubic-Polabin a ve vědomostním kvízu Hej 
Ty, víš to?! zástupci Základní školy a Mateřské školy Trstěnice, kterým cestu do Chrudimi 
zaplatil místní sponzor. 

  
 nácvik dojení v chemické laboratoři 
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Zahraniční spolupráce 

Spolupráce se zemědělskou školou v Polsku 

Mezi naší školou a zemědělskou školou v Boninu byla podepsána smlouva umožňující 
výměnné stáže studentů i pedagogů. V polovině května nás navštívili žáci zemědělské polské  
školy. V říjnu pojedou naši žáci do Polska. Polští přátelé si prohlédli školní statek, školu a 
různé provozy zemědělské prvovýroby i služeb. V týdnu, kdy u nás pobývali, se seznámili i 
s kulturními zajímavostmi, soutěžili ve sportu. 

 
exkurze polských studentů v zemědělském podniku 

  
beseda s polskými učiteli 
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Spolupráce s odbornou veřejností 

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

Začala realizace projektu Zemědělství jako nositel tradic a základ kvalitní výživy  
(č. 2017-1-CZ01-KA104-034922) v rámci programu ERASMUS+, vzdělávání dospělých. 

Součástí projektových aktivit byla i zahraniční stáž ve Španělsku. Devět členů „Spolku 
absolventů“ se ve dnech 10. – 17. 3. 2018 zúčastnilo zahraniční mobility v oblasti španělské 
Andalusie. Každý účastník podle svého zaměření řešil jiné projektové úkoly. V okolí 
historického města Cordoby jsme byli postupně přijati ve 12 zemědělských organizacích, 
např. družstvo žen DESPENSA LA NUESTRA vyrábějící pro Andalusii typické produkty v bio 
kvalitě např. marmelády, zeleninovou polévku Gazpacho a Salmorejo. Dále jsme navštívili 
organizace zabývající se odbornou pomocí zemědělcům, např. v oblasti poskytování finanční 
podpory, řešení legislativních otázek – Rulal Development Group MEDIO GUADAQUIVIR, 
neformálním vzdělávání IFAPA – CENTRO ALAMEDA DEL OBISPO, JUNTA DE ANDALUSIA – 
Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalusia a výzkumem I.A.S. – Institutu deě 
Agricultura Sostenible. 

Dne 14. 4. 2018 pořádal spolek tradiční přednášku. Tentokrát v návaznosti na odbornou stáž 
ve Španělsku jsme přítomné seznámili se svými poznatky z odborné i kulturní oblasti. Při 
ukázce flamenga návštěvníci ochutnali produkty z Andalusie, např. víno Pedro Ximénez, 
olivový olej a pod. Následně si někteří zájemci vyzkoušeli přípravu pravé španělské paelly 
v  malém kurzu vaření.  

 
zahraniční stáž ve Španělsku 
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Projekty a kurzy  

Kurz pro výkon obecných zemědělských činností v rozsahu 300 hodin 

Proběhl kurz, který úspěšně ukončilo 9 účastníků. Dne 24. 3. 2018 absolvovali studium 
závěrečnou zkouškou před komisí. Obsahem zkoušky byl odborný test a obhajoba závěrečné 
práce. Předsedou komise byl ing. Vladimír Doležal, bývalý inspektor SZIF. 

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 změně 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 40 absolventů v I. stupni základního kurzu a 157 
v kurzu prodlužujícím, 64 absolventů ve II. stupni základního kurzu 57, v prodlužujícím a 11 
osob v prodlužujícím kurzu III. stupně. Celkem bylo kurzy proškoleno 329 osob.  
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Praxe a odborný výcvik 

  
praxe na letišti v Pardubicích 

Výsadba okrasného porostu na letišti Pardubice 

V pondělí 16. a v úterý 17. října 2017 a pak dále v pátek 3. listopadu 2017 byli žáci druhého 
ročníku učebního oboru Zemědělec-farmář v rámci odborného výcviku na letišti 
v Pardubicích. U letištní haly proběhla výsadba okrasného travního porostu a cibulovin a 
závěrečná úprava záhonu - zasypání mulčovací kůrou a dosetí travní plochy.  Odborný výcvik 
byl v tomto případě zajištěn pro jednoho ze sociálních partnerů školy – Zahradní architektura 
Pardubice Jaromír Kulhánek. Majitel firmy se k odvedené práci vyjádřil pozitivně s tím, že si 
žáci zaslouží pochvalu. 

Výsadba stromů 

Žáci třetího ročníku učebního oboru Zemědělec-farmář v rámci odborného výcviku prováděli 
výsadbu javorů na letišti v Pardubicích. Stromky dovezené z Holandska i tuzemského původu 
vysazovali žáci s kořenovým balem do připravených jam, stromky zasypali a upevnili. 
S ohledem na ochranu stromků proti okusu i nepřízni počasí obalili kmeny jutou a poté ještě 
rákosovou rohoží. Jako závěrečnou ochranu instalovali ke každému stromku kůlový ohradník. 
Zároveň byl žákům vysvětlen význam jednotlivých činností a předvedeny ukázky řezů. 
Odborný výcvik byl v tomto případě zajištěn pro jednoho ze sociálních partnerů školy – 
Zahradní architektura Pardubice Jaromír Kulhánek. Majitel firmy se k odvedené práci vyjádřil 
pozitivně s tím, že si žáci zaslouží pochvalu. 

Sklizeň kukuřice 

1. listopadu 2017 proběhla na Školním statku Vestec tradiční veřejná sklizeň pokusů kukuřice 
na zrno firmy PIONEER. Sklizně  se účastnili žáci 3. ročníku oboru Agropodnikání a 2. ročníku 
oboru Zemědělec, farmář, kdy měli možnost vyslechnout komentovanou prohlídku 
jednotlivých hybridů kukuřice. Následovala vlastní sklizeň, které předcházelo tipování 
nejvyšších výnosů. Měření vlhkosti a propočet na skutečný výnos zajišťovali žáci. Současně se 
sklizní probíhala prezentace kombajnu s adaptérem na sklizeň kukuřice a vápnění 
sousedního pozemku. Zástupce firmy CEREA a. s. seznámil přítomné s moderní aplikační 
technikou a zdůraznil význam vápnění v tomto období.  Žáci provedli odběr půdních vzorků 
pro laboratorní stanovení půdní reakce. Počasí celé akci sice nepřálo, ale pro budoucí 
zemědělce i ostatní přítomné byla jistě přínosem. 
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Praxe - Domov pro seniory Chrudim 

Proběhla výsadba keřů, květin, úprava záhonků, odplevelení, sběr listí, usazení okrasného 
ohradníku, zahradní fólie, sestříhání keřů a celkový úklid areálu. 

  
praxe v domově pro seniory 

Nový traktor CASE 

Pro zkvalitnění výuky praxe a odborného výcviku 
mohou žáci od října letošního roku využívat nový 
kolový traktor značky CASE IH LUXXUM 110. 90 % 
ceny pokryla dotace Ministerstva zemědělství na 
podporu COP (Centra odborného vzdělávání), 
10 % bylo financováno z vlastních  zdrojů školy. 

Spolupráce s CEREA 

Vápnění půd 

V pátek 11. 5 2018 přednesl žákům oboru 
Agropodnikání Ing. Josef Hlaváček z firmy 
CEREA a. s. poznatky z dlouhodobých sledování 
půd, kde byl aplikován dolomitický vápenec. Na závěr si žáci prohlédli aplikační techniku.  

Plečkování s přihnojením kukuřice 

Žáci mohli posoudit účinnost tohoto ošetřování během vegetace a byla jim předvedena 
technika. 

Praxe VOŠ 

Začátkem měsíce října studenti Vyšší odborné školy v Chrudimi v rámci své odborné praxe 
opět pomohli našemu obvodu při údržbě zeleně. V první části obnovy lánské hrušňové aleje 
začali pod dohledem svého vyučujícího s vyřezáváním výmladků, náletů a s ořezem u 147 
hrušní. Studentům tímto ještě jednou děkujeme a těšíme se na další spolupráci při 
plánované výsadbě v této lokalitě. 

Odbor vnitřních věcí, investic, dopravy a ŽP, ÚMO Pardubice VI 

 

 

nový traktor CASE 
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VÝUKA A VÝCVIK ŘMV 2017/2018 

Název oboru Druh ŘO Počty zúčastněných žáků Počty tříd 

Agropodnikání T 20 1 

B 27 2 

Zemědělec-farmář T 22 1 

B 23 1 

C 22 1 

Provozování autoškoly je registrováno dle zákona č. 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 
2017/2018 vyučovali výcvik a výuku tři učitelé. Výuka zdravotnické přípravy byla zajištěna 
pracovníkem Krajské nemocnice Pardubice.   

Seznam výcvikových vozidel: 

 Osobní automobil Škoda Fabia  - 2x 

 Traktor Zetor 7711 

 Traktor Zetor 7211 

 Traktorový přívěs P53S 

 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 2017/2018 se vyučovalo podle nové akreditace. 

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

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

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

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

Přijímací řízení VOŠ 

Přijímací řízení na VOŠ se nekonalo, vyšší odborná škola je v útlumu. 

Stav studentů na VOŠ ve školním roce 2017/18 

Ročník ke dni 
30. 10. 2017 

Chlapci Dívky 

V2A 6 1 5 

V3A 7 4 3 

V1D 17 8 9 

V3D 15 7 8 

Celkem 45   

Externí pedagogičtí pracovníci 

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

Jméno a příjmení Vyučovaný předmět 

PaedDr. Kouba Jan Psychologie a sociologie 

JUDr. Mikanová Hana Základy práva, Právo v ŽP 

Ing. Odvárka Zdeněk Lesnictví 

Mgr. Peřina Vlastimil Management chráněných území 

Mgr. Tačík Josef Management chráněných území  

Mgr. Jesenský Jan Management chráněných území 

Ing. Rusnák Josef Management chráněných území 

Vedoucí studijních skupin 

V1D PhDr. Iva Bergmanová 
V2A Mgr. Josef Vozanka 
V3A Mgr. Ivana Hrubá 
V3D Ing. Romana Zaňková 
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Absolutoria  

  
 na „potítku“ zkouška absolutoria 

Dne 25. 6. a 27. 6. 2018 proběhla absolutoria třetího ročníku.  

Předsedou byl Ing. Karel Dubský ze Střední rybářské školy a Vyšší odborné školy vodního 
hospodářství a ekologie Vodňany.  

K absolutoriu se přihlásilo celkem 6 studentů denního studia a 12 studentů dálkového studia. 
Pět studentů složilo závěrečnou zkoušku s vyznamenáním, třináct studentů prospělo a jedna 
studentka neprospěla. Jeden student se přihlásil k podzimnímu termínu absolutoria, kde 
úspěšně zakončil studium. Studenti skládali zkoušku z cizího jazyka, z teoretických odborných 
znalostí  a také všichni zdárně obhájili svoji absolventskou práci.  
Slavnostní vyřazení absolventů se uskutečnilo dne 29. 6. 2018 v Muzeu barokních soch 
v Chrudimi za přítomnosti ředitele školy Ing. Stanislava Valáška, třídního učitele a rodičů. 

  
 slavnostní vyřazení absolventů  

  
 předávání diplomů obhajoba absolventské práce 
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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 č. 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. 2017: 

 dětí, žáků a studentů  celkem 216, z toho 53 celodenně stravovaných  

 odebírající pouze oběd 163 

 zaměstnanců 56 a cizích strávníků 17 

V tomto období pracovaly ve školní jídelně:  

 samostatné kuchařky Ilona Motyčková a Hana Vrabcová 

 kuchařka Marie Krpálková  

 vedoucí kuchařka Jana Zárubová  

 vedoucí školní jídelny Anna Jelínková 

 
Školní jídelna také zajišťuje v průběhu školního roku i stravování při různých akcích.  

Ve školním roce 2017/2018 v době letních prázdnin byl nainstalován nový konvektomat. 

raut u příležitosti výstavních dnů 
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Domov mládeže 

Domov mládeže – mimoškolní činnost  

Domov mládeže (DM) neposkytuje pouze ubytování, ale v rámci výchovně vzdělávací činnosti 
vede ubytované žáky a studenty k  plnohodnotnému využívání volného času zaměřeného 
na rozvoj jejich osobnosti, zájmů, znalostí a tvořivých schopností formou zájmových činností 
probíhajících podle Školního vzdělávacího programu DM. Nedílnou součástí je oblast 
primární prevence rizikového chování, které spočívá především ve výchově k zdravému 
životnímu stylu, ke správné hodnotové orientaci v oblasti sociálního učení a začlenění se do 
života DM a společnosti. Vychovatelé zabezpečují optimální podmínky pro nerušenou 
přípravu do školy, zajišťují a nabízejí žákům a studentům volnočasové aktivity, respektují 
zvláštnosti výchovné skupiny (VS) i jednotlivců.  

Ubytovaní i jeho zaměstnanci jsou povinni řídit se vnitřním řádem DM, zásadami BOZP a PO 
a vnitřními směrnicemi. 

Prostory DM 

  
 budova domova mládeže pokoj na domově mládeže 

Ubytovací prostory I. kategorie jsou umístěny na třetím až pátém poschodí. Celková kapacita 
je 116 lůžek, pokoje jsou třílůžkové se společným sociálním zařízením. Na každém podlaží se 
nachází společenská místnost s televizí a DVD přehrávačem, dále pak kuchyňka s varnou 
konvicí, mikrovlnnou troubou a lednicí. Ve druhém poschodí je k dispozici učebna výpočetní 
techniky s internetovým připojením devíti počítačů a tiskárnou. Na pokojích DM je 
poskytnuto žákům a studentům bezdrátové připojení k internetu.  

Zázemí pro volnočasové aktivity se nachází v přízemí DM – stolní tenis, fotbálek, kulečník, 
posilovna s malým zrcadlovým sálem, cvičebna a keramická dílna. V areálu školy je k dispozici 
vlastní tělocvična, venkovní multifunkční hřiště s umělým povrchem a venkovní stůl pro 
stolní tenis. 

V budově DM se nachází i školní jídelna, která zajišťuje pro ubytované celodenní stravování. 

Přehled pedagogických pracovníků  DM 

Provoz DM a výchovná činnost byla zajištěna čtyřmi vychovateli s celkovým úvazkem 3,7 
pedagogického pracovníka: vedoucí vychovatelka a tři plně kvalifikovaní vychovatelé (viz níže 
– rozdělení do VS). 
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Vychovatel Vzdělání 
Zájmový 
útvar 

Specifika 
vychovatele 

VS Úvazek 

Dvořáčková 

Jiřina  
ÚSO (DPS) keramika 

 
II. 0,7 

Bc. Neumanová 

Radomíra 
VŠ rukodělný 

vedoucí 
vychovatelka  1 

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

Vrubel Václav ÚSO (DPS) sportovní 
preventista rizik. 
chování 

I. 1 

 

Přehled o počtu žáků a studentů, rozdělení do VS 

K 31. 10. 2017 bylo v DM zapsáno 62 žáků a studentů (55 žáků a 7 studentů VOŠ), z toho 42 
dívek a 20 chlapců, kteří byli rozděleni do tří výchovných skupin: 

 I.     VS (chlapci – 20)  Vrubel Václav   (3. patro) 

 II.    VS (dívky – 19)  Dvořáčková Jiřina   (5. patro) 

 III.   VS (dívky – 23)  Vajová Katuše   (4. patro) 

Přehled škol a počtu ubytovaných žáků a studentů v DM 

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

I. 4 6 3  3 1 3 20 

II.   1 8 7 2 1 19 

III. 2 6 9   3 3 23 

Celkem 6 12 13 8 10 6 7 62 

 

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, floorbal – Vrubel 

 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 

Zajištění téměř čtyřiadvacetihodinového provozu v domově mládeže s úvazkem 3,7 
pedagogického pracovníka neumožní mnoho příležitostných akcí, které by se konaly mimo 
prostory a areál DM. 

 Říjen 
o Výstavní dny  
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o Batikování (3. 10., 10. 10.) 
o Střelba ze vzduchovky (19. 10.) 

 Listopad 
o Návštěva výstavy „Voskových figurín“ (13. 11.) 
o Pečení perníčků, vánočního cukroví (22. 11.) 
o Zdobení vánočních perníčků (29. 11., 30. 11.) 

 Prosinec 
o Mikulášská nadílka (5. 12.) 
o Pohádkové Vánoce – návštěva výstavy v Zahradnictví Mikan (11. 12.) 
o Vánoční nadělování dárků (18. 12.) 
o Soutěž o nejlépe vyzdobený vánoční pokoj (20. 12.) 

 Leden 
o Přednáška „Plachetnicí z Nového Zélandu do Kanady“ (11. 1.) 

 Březen 
o Běh do schodů (5. 3.) 
o Batikování (6. – 8. 3., 21. – 22. 3.) 
o Přednáška „Černá Hora – Albánie – Kosovo “ (21. 3.) 

 Duben 
o Návštěva solné jeskyně (5. 4., 12. 4.) 
o Batikování 
o Den Země 

 Květen 
o Mezinárodní turnaj ve stolním tenise ČR x Polsku – výsledek 4 : 5 (17. 5.) 

Domovní rada 

je složena ze dvou zástupců jednotlivých VS a řízena vedoucí vychovatelkou DM. Celkem se 
sešla třikrát: 02. 11. 2017, 21. 02. 2018 a 25. 04. 2018. Zástupci jsou informováni o činnosti 
DM, seznámeni s ročním plánem, řeší se aktuální problémy, náměty a připomínky.  

Výchovná opatření v DM 

Řešeny byly přestupky za porušování VŘ DM – rušení nočního klidu, nevhodné chování v DM, 
které se projednaly s žáky a zákonnými zástupci. 

Za hrubé porušení VŘ DM bylo navrženo a postoupeno řediteli školy výchovné opatření ve 
správním řízení, a to podmínečné vyloučení z DM dvěma žákům.  

Drobnější přestupky byly projednávány ústně s vychovatelem či vedoucí vychovatelkou.  

Jiná činnost DM 

Doplňková činnost 

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

 Ubytování studentů z Polska - květen 

 Ubytování účastníků republikového turnaje Šachy Zaječice (50 lůžek) - červen 

 67. ročník Loutkářské Chrudimi (plná kapacita) - červenec 

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

 Během školního roku je nabízen apartmán se šesti lůžky 
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V  průběhu školního roku jsou v  hlavní činnosti (HČ) ubytováni i žáci a studenti v době praxí, 
maturitních plesů, zkouškového období, maturit a dalších akcí pořádaných školami.  

Zlepšení prostředí DM 

 Nezpoplatněné Wifi připojení 

 Výmalba šesti pokojů pro nově příchozí žáky ve školním roce 2018 - 2019 

Další záměry – vize a koncepce domova mládeže 

 Vytvářet bezpečné rodinné klima pro ubytované 

 Zlepšit a zpříjemnit prostředí ubytovaným, podporovat zdravý životní styl 

 Zaměřit se na prostory úklidových místností na jednotlivých patrech a vytvořit i tyto 
prostory důstojné 

 Nutností je každoročně vymalovat sociální zařízení v DM, pokoje k ubytování pro 
nastupující nové žáky a další potřebné prostory 

 Renovace pokojů, např. podlahové krytiny, prahy  

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

 Nátěry dveří výtahu 

 Obohacení venkovního areálu o posilovací stroje pro venkovní činnost 

 Vybavenost pro sportovní aktivity – florbalové hole, míče 

 Zajištění permanentek pro využívání místního plaveckého bazénu 

Záměry uvedené 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 387.41 ha zemědělské půdy a pěstované plodiny  jsou: 

 Obiloviny - pšenice ozimé a ječmen jarní 

 Cukrová řepa 

 Kukuřice na zrno 

 Řepka ozimá 

 Jetelotravní směs 

 Hrách    

 Trvalé travní porosty 

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.  

Chov zvířat 

Chov skotu      

(chov krav bez tržní produkce mléka). Celá technologie plně odpovídá požadavkům na 
welfare zvířat, která jsou ustájena volně ve stáji s oddělenou lehárnou a krmištěm. Telata 
jsou odchovávaná v individuálních boxech. V chovu jsou zastoupena plemena: Český strakatý 
skot, Holštýnský skot, plemeno Jersey a kříženci s různým podílem krve plemene Českého 
strakatého skotu s plemeny Ayrshire, Blond Aquitan, Limousine, Charolais. 

Stavy skotu celkem k 31. 12. 2017 byl 35 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. 2017 byl 120 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.    
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Ovce a kozy jsou ustájeny ve volné kotcové stáji na hluboké podestýlce s volným přístupem 
do   výběhu.  

K 31. 12. 2017 byl stav ovcí 7 kusů a koz 3 kusy. 

Chov koní 

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

K 31. 12 2017  je ve stavu 6 koní a 1 osel.    

Drobnochov 

byl zaveden po dokončení rekonstrukce části kravína, kde bylo mimo jiné vybudované i 
zázemí pro chov drobného zvířectva. V nových prostorách bylo umístěno ke dni 31. 12. 2017  
3 ks kachen, 4 ks slepic, 1 kus  husy, 6 ks holubů a 14 ks králíků.   

 
se sponzorskou firmou PROVET opět vítězství – Jiří Skalický majitel PROVETU, trenér Jiří Bělohlav, Kája a Dantes 
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Sportovní jezdecký klub 

SJK je nejstarším zájmovým kroužkem na naší škole – založen 1966. 

V klubu máme svých 6 koní a dva soukromé koně, které můžeme využívat pro provoz oddílu. 

Ve školním roce 2017/2018 měl klub celkem 34 členů, z toho 4 studentky naší školy. 

Jezdkyně našeho klubu, ale i školy se již tradičně účastnily celostátní Ligy zemědělských škol. 

Studentka 2. ročníku SOU Karolína Vaňková se s Dantesem po roce opět vrátili na nejvyšší 
stupeň a ligu vyhráli. V historii ligy je Karolína již šestou vítězkou z naší školy a jako druhá 
jezdkyně zvítězila podruhé. Loňská vítězka Nikola Boháčová s Rihanou obsadily celkové šesté 
místo. Také pěkný výsledek, vzhledem k tomu, že Nikola se především připravovala na 
maturitní zkoušku. Mezi první dvacítkou se ještě umístila Kateřina Jirásková s Kimonem. 

Mimo Ligy zemědělských škol naše jezdkyně startovaly na jedenácti závodech, kde se 
představily ve 32 soutěžích. Celkem se vedlo, o čemž svědčí 9 prvních míst. 

Náš klub a školu reprezentovaly Karolína Vaňková, Tereza Hubačová, Natálie Vašková, 
Kateřina Fidlerová a Kateřina Teplá na koních Dantes, Misty, Picasso a Matyas. 

Velkou radost nám letos dělá i Kateřina Teplá, která s Matyasem jezdí vytrvalostní soutěže – 
endurance. Po třech povinných hoby soutěžích složila úspěšně ZZVJ. Kačka letos absolvovala 
tratě 20 km – 9. a 15. místo, 22 km – 5. místo a 40km trať,  kde obsadila krásné 3. místo. 
V současné době je na 20. místě v ČR v soutěži juniorů. 

Všem našim jezdkyním patří veliký dík za vzornou reprezentaci naší školy. 

SJK letos pořádal již 40. ročník Poháru města Chrudim, který byl letos velice kvalitně obsazen 
špičkovými jezdci ČR a zahraničními jezdci (USA). Dále jsme uspořádali dvě kvalifikační kola 
Ligy zemědělských škol. 

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

 
Karolína přebírá ceny za celkové vítězství v Lize zemědělských škol ve školním roce 2017/2018 
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Hospodaření školy za rok  2017 

Výnosy školy tvořily /v tis. Kč/: 

 

 Provozní dotace                                                           4.127 

 Dotace na přímé neivest. náklady 17.972 

 Dotace SZIF a PGRLF 2.853 

 Granty, programy, projekty, účelové 738 

 Tržba za vlastní výrobky 15763 

 Tržba z prodeje služeb 3.722 

 Ostatní výnosy 576 

. Tržby z prodeje materiálu a majetku 182 

Výnosy celkem 
45.933 

Náklady školy tvořily /v tis. Kč/: 

 Spotřeba materiálu 9.314 

 Spotřeba energií 2.107 

 Opravy a udržování 858 

 Aktivace majetku                    -273 

 Změna stavu zásob    1.179 

 Cestovné 60 

 Ostatní služby 6.449 

 Mzdové náklady 17.092 

 Zákonné sociální pojištění 5.582 

  Zákonné sociální náklady    504 

 Daně a poplatky 9 

 Ostatní náklady 1.458 

 Odpisy 1.339 

 Zůstatková cena majetku 41 

Náklady celkem 45.719 

Hospodářský výsledek /v tis. Kč/: 

Výsledek hospodaření před zdaněním 214 

Daň z příjmů 54 

 

Výsledek hospodaření po zdanění 160 
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Čerpání rozpočtu neinvestičních  a provozních prostředků a dotací /v tis. Kč/: 

 

Čerpání provozních prostředků 

Čerpání dotace EU – podpora vzdělávání, 
udržitelnost. 

4.127 

50 

- plně vyčerpáno 

- plně vyčerpáno 

 

   

Čerpání neinvestičních  17.972  

     z toho účelově:   

     přímé náklady na platy a OON, ONIV 17.972 - plně vyčerpáno 

Čerpání neinvestičních  690  

     z toho účelově:   

      přímé – podpora odborného vzdělávání 

      přímé – regionální školství 

      grant - stipendia  

      Přímé – zvýšení platů ped. a neped. prac. 

53 

137 

120 

380  

- plně vyčerpáno 

- vratka 2 tis. v roce 2018 

- plně vyčerpáno 

- plně vyčerpáno 

 

Čerpání dotací SZIF a PGRLF 2.853 - průběžně čerpáno dle 
finančního obdržení dotací 

 

 

Počet zaměstnanců – limit KÚ  43,131   skutečnost  42,741 

Investiční rozvoj /v tis. Kč/: 

Tvorba FRM v roce 2017: 

Odpisy 1.339 

Zůstatková cena zvířat zákl. stáda 41 

Investiční  příspěvky od zřizovatele                 35 

Investiční dotace z MZe             1.628 

Čerpání FRM v roce 2017 

Zvířata základního stáda 273 

TZ konírna – soc. zař. 353 

Traktor 

Projekt Vestec II. 

1.810 

83 

Nařízený odvod na KÚ 595 
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Rezervní fond /v tis. Kč/: 

Tvorba RF v roce 2017: 

Příděl z hospodářského výsledku 166 

Čerpání RF v roce 2017: 

Čerpání RF 143 

Fond odměn /v tis. Kč/: 

Tvorba FO v roce 2017: 

Příděl z hospodářského výsledku 41 

Čerpání FO v roce 2017: 

Čerpání z fondu odměn 41 

Sociální fond - FKSP /v tis. Kč/: 

Tvorba FKSP v roce 2017: 

Příděl z mezd 328 

Čerpání FKSP v roce 2017: 

  

Příspěvek na obědy 83 

Příspěvek na dětské tábory 4 

Kultura – ples, ukončení školního roku 61 

Dary pracovní a životní výročí 

Vitamínové prostředky 

28 

87 

Alena Štěpánová 

 

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2017/2018 byla 
projednána a schválena na zasedání Školské rady dne 9. října 2018. 


