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1. Základní údaje o škole 
 

 
Název školy:  
Střední odborná škola veterinární, Hradec Králové-Kukleny, Pražská 68 
 
Identifikátor zařízení: 
600 011 801 
 
Sídlo: 
Pražská 68 
501 01  Hradec Králové 
 
Právní forma:  
příspěvková organizace   IČO: 62 690 281 
 
Charakteristika školy: 
Střední odborná škola  
Kapacita: 408 žáků IZO: 108 007 863 
Dosažený stupeň vzdělání:  Střední vzdělání s maturitní zkouškou 
Způsob ukončení a certifikace:  Maturitní zkouška a vysvědčení o maturitní zkoušce 
 

 
 
Zřizovatel: 
Královéhradecký kraj 
Právní forma: kraj    IČO: 70 889 564 
Pivovarské náměstí 1245 
500 03  Hradec Králové 
Zřizovací listinu č.j. 14652/SM/2009 vydalo zastupitelstvo Královéhradeckého kraje 
v souladu s Usnesením zastupitelstva Královéhradeckého kraje ZK/8/436/2009 s účinností 
od 10. září 2009. 

Počet tříd Celkový počet žáků Počet žáků na třídu Počet žáků na učitele 
13 381 29,31 13,14 
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Ředitelka: 
Ing. Bc. Hana Rubáčková 
Jabloňová 569 
503 11  Hradec Králové 
Ředitelka školy je zároveň statutárním orgánem právnické osoby. 
 
Adresa pro dálkový přístup: 
reditel@sosvet.cz, kontakt@sosvet.cz 
 
 
Školská rada: 
Dne 21. 11. 2014 byli podle § 167 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, 
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů 
zvoleni členové školské rady za zákonné zástupce nezletilých žáků a zletilé žáky a zástupce 
za učitele školy. 
Členové školské rady za zřizovatele byli jmenováni zřizovatelem s účinností od 20. 2. 2015. 
Ustavující jednání školské rady se konalo 30. 3. 2015. 
Předseda: Ing. Regina Čížková, statutární zástupce ředitele školy, zástupce učitelů školy 
Členové:  MVDr. Zuzana Kolomazníková, Krajská vet. správa, jmenována zřizovatelem 
  MVDr. Monika Valentinová, jmenována zřizovatelem 
  Ing. Vladimír Tichý, zástupce zák. zástupců nezletilých žáků a zletilých žáků 
 Monika Novotná, zástupce zák. zástupců nezletilých žáků a zletilých žáků 
  Mgr. Adelína Macháčková, zástupce učitelů školy 
 
 
Při škole působí Spolek přátel Střední odborné školy veterinární Hradec Králové – 
Kukleny  a Rada studentů. 
 
 
Součástí školy je Školní jídelna 
Kapacita: 300 jídel 
IZO: 102 754 772 
Místo poskytovaných školských služeb: Pražská 68, 501 01 Hradec Králové 
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2. Přehled oborů vzdělání 
 
Obory podle Klasifikace kmenových oborů vzdělání: 
 
43-41-M/01 Veterinářství 
Délka a forma vzdělávání: 4 roky, 0 měsíců 
Stupeň vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou 
Nejvyšší povolený počet žáků v oboru: 408 
 
Zaměření oboru vzdělání: veterinární technik 
 veterinární technik – laborant 
 
Školní vzdělávací program: Veterinářství, platný od 1. 9. 2016 od třetího ročníku 

Veterinářství, platný od 1. 9. 2016 od čtvrtého ročníku 
 
 
Zařazení do školského rejstříku (dle posledního výpisu) 
Datum účinnosti posledního rozhodnutí: 1. 9. 2006 
Datum vystavení posledního rozhodnutí: 1. 9. 2006 
Č. j. posledního rozhodnutí: 6 001/2006-21 
Datum poslední aktualizace: 1. 9. 2006 
Datum zápisu do rejstříku: 1. 1. 2005 
Datum zahájení činnosti: 26. 7. 1996 
 



 5 

3. Personální zabezpečení činnosti školy 
 
Odborná kvalifikace pro přímou pedagogickou činnost: 
 

Celkový počet pedagogických 
pracovníků Odborná kvalifikace pro přímou pedagogickou činnost 

 Počet pracovníků % 

29 29 100 
 
 
Konkrétní údaje o pracovnících školy: 
 

Pořadové číslo Pracovní zařazení 
Odborná kvalifikace 

Délka 
praxe Vzdělání 

Studium 
pedagog. 

věd 

Pedagogičtí pracovníci 
1 ředitel VŠZ fak. agro.,šk. manag. DPS 46 
2 zástupce ředitele VŠE, šk. manag. DPS 28 
3 vedoucí praxe VŠ veterinární PS 37 
4 učitel UK TV-ZEM PF 46 
5 učitel VŠ veterinární Brno DPS 40 
6 učitel  PF OBN, ANJ PF 35 
7 učitel PF BIO, PED, ANJ PF 30 
8 učitel PF BIO-TEV PF 29 
9 učitel VŠ veterinární Brno DPS 28 
10 učitel PF BIO-CHE PF 25 
11 učitel PF ČJ-OBN PF 25 
12 učitel UP PřF MAT-CHE PF 24 
13 učitel VŠZ fak. zootechnická DPS 24 
14 učitel PF TV-OBN PF 23 
15 učitel PF BIO-CHE PF 23 
16 učitel VŠZ zootech., manag. DPS 22 
17 učitel VŠ veterinární Brno DPS 20 
18 učitel PF MAT-FYZ PF 19 
19 učitel VŠ ped. ČJ-OBN PF 18 
20 učitel PF JU DEJ-LAJ PF 18 
21 učitel UHK ČJ-DEJ PF 17 
22 učitel VFU FVL Brno DPS 17 
23 učitel UHK INF-MAT PF 16 
24 učitel UP ANJ-NEJ PF 15 
25 učitel VFU FVL Brno DPS 12 
26 učitel VŠ veterinární Brno DPS 10 
27 učitel UP systém. inž. a inf. DPS 5 
28 učitel VFU FHaE Brno DPS 4 
29 učitel MZLU Brno zootech. DPS 6 
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Pořadové číslo Pracovní zařazení Odborná kvalifikace Délka praxe 

Nepedagogičtí pracovníci 
1 hospodářka SEŠ 30 
2 hlavní účetní, správce majetku SEŠ 30 
3 účetní SEŠ 47 
4 administrativní pracovník DOŠ 35 
6 technolog školní stáje SZTŠ 43 
7 vedoucí kuchař SOU potravinářské 28 
8 kuchař SOU spol. strav. 25 
9 pomocný kuchař SOU obchodní 30 
10 pomocný kuchař SOU oděvní 6 
11 správce tělocvičny SOU obchodní 31 
12 uklízeč ZŠ 44 
13 uklízeč SOU obchodní 21 
14 uklízeč SOU potravinářské 28 
15 uklízeč SOU spol. strav. 25 
16 uklízeč VŠ sociál. antropol. 6 
17 uklízeč SOU obchodní 30 
18 uklízeč SVVŠ 36 
19 údržbář ZOU zemědělec 46 

 
 
Přepočtený počet pedagogických pracovníků za školní rok 2016/2017: 27,93 
Pozn: V tomto počtu nejsou zahrnuti externí učitelé v počtu 0,16 přepočtení pracovníci. 
 
 
Přepočtený počet nepedagogických pracovníků za školní rok 2016/2017: 12,02 
 
 
Počet absolventů škol, kteří nastoupili na školu na místo pedagogického pracovníka: 
 

 Počet pedagogických pracovníků 
Školní rok 2016/2017 0 

 
 
Počet nekvalifikovaných pracovníků: 
 

 Školní rok 2016/2017 
Pedagogičtí pracovníci 0 
Nepedagogičtí pracovníci 0 
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4. Údaje o přijímacím řízení 
 
Přijímací řízení pro školní rok 2017/2018 
 

Kód oboru Název oboru 1. kolo 

43-41-M/01 Veterinářství 
počet přihlášek počet přijatých 

178 89 (z toho 13 chlapců) 
 
V řádném termínu zápisový lístek odevzdalo 59 uchazečů. 
 
Proti rozhodnutí ředitelky o nepřijetí ke vzdělávání se odvolalo 37 uchazečů. V odvolacím 
řízení ředitelka školy vyhověla 30 uchazečům. 
 
7 odvolání proti nepřijetí ke vzdělávání škola postoupila k vyřízení Krajskému úřadu 
Královéhradeckého kraje, který nevyhověl žádnému uchazeči. 
 
2. kolo přijímacích zkoušek se nekonalo z důvodu naplnění kapacity v 1. kole. 
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5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 
 
I. Prospěch a docházka žáků všech ročníků – k 30. 6. 2017 
 
Obor vzdělání poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou 
43-41-M/01 Veterinářství 
Žáci celkem 381 
Prospěli s vyznamenáním 53 
Prospěli  323 
Neprospěli 5 
         z toho opakující ročník 0 
Průměrný prospěch žáků 2,08 
Průměrný počet zameškaných hodin na žáka 107,98 
         z toho neomluvených  1,04 
 
II. Žáci konající opravné či komisionální zkoušky – k 30. 6. 2017 
 

Ročník 
Obor vzdělání poskytující střední 
vzdělání s maturitní zkouškou 

Počet 
žáků Předmět 

1. 

 43-41-M/01 Veterinářství 2 praxe 
2 anglický jazyk 
1 matematika 
1 chemie 
1 anatomie a fyziologie 
1 latina 
1 fyzika 

2. 

43-41-M/01 Veterinářství 10 praxe 
5 matematika 
2 biologie 
1 anglický jazyk 

3. 

43-41-M/01 Veterinářství 4 nemoci hospodářských zvířat 
2 praxe 
2 anglický jazyk 
2 matematika 
2 chov a výživa hospodářských zvířat 
2 český jazyk a literatura 
2 informatika 
2 chirurgie 
1 biochemie 
1 bezpečnost živočišných surovin 
1 chov a choroby zájmových zvířat 
1 vybrané laboratorní metody 
1 hygiena a technologie potravin 
1 ekonomika 
1 motorová vozidla 
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4. 
43-41-M/01 Veterinářství 3 seminář z anglického jazyka 

3 chov a výživa hospodářských zvířat 
2 nemoci hospodářských zvířat 

 
Důvodem konání opravných či komisionálních zkoušek je nejčastěji nízká docházka, špatné 
studijní výsledky a neodevzdání ročníkové práce (praxe). 
 
III. Výsledky maturitních zkoušek – jarní zkušební termín – stav k 30. 6. 2017 
 

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

Žáci konající 
zkoušky celkem 

Prospěli 
s vyznamenáním 

Prospěli  Neprospěli  

řádný termín 83 18 59 6 
náhradní termín 0 0 0 0 
opravná maturitní zkouška 13 0 4 9 
Celkem 96 18 63 15 
 
IV. Výsledky maturitních zkoušek – podzimní zkušební termín – září 2016 
 
Kód a název oboru 
43-41-M/01 Veterinářství 

Žáci konající 
zkoušky celkem 

Prospěli 
s vyznamenáním Prospěli  Neprospěli  

řádný termín 5 0 0 5 
náhradní termín 1 0 1 0 
opravná maturitní zkouška 24 0 18 6 
Celkem 30 0 19 11 
 
V. Hodnocení chování žáků – stav k 30. 6. 2017 
 

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

Počet žáků – hodnocení 

velmi dobré uspokojivé neuspokojivé 
Obory vzdělání s maturitní zkouškou 369 8 4 
 

Výchovná opatření   Počet  
 Napomenutí třídního učitele  8 
 Napomenutí vedoucího učitele praxe  0 
 Důtka třídního učitele  10 
 Důtka vedoucího učitele praxe 0 
 Důtka ředitele školy  12 
 Pochvala třídního učitele  11 
 Pochvala vedoucího učitele praxe 0 
 Pochvala ředitele školy  2 
 Podmíněné vyloučení ze školy  0 
 Vyloučení ze školy  1 
 
Hlavním důvodem udělení výchovných opatření (napomenutí, důtky, vyloučení) je 
porušování školního řádu (pozdní omlouvání absence, neomluvené hodiny). 
Hlavním důvodem udělení pochval je práce pro třídu a reprezentace školy. 
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6. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů 
 
Ve škole je zřízeno poradenské pracoviště, ve kterém působí mimo jiné školní metodik 
prevence. Škola vytváří minimální preventivní plán školy. 
 
Cíle preventivního programu: 
- zlepšit vrstevnické vztahy ve škole a tím zamezit rozvoji rizikového chování mezi žáky 

(umožnit společné pozitivní prožitky a pocit hrdosti na příslušnost ke škole) 
- posílit odolnost žáků vůči sociálně patologickým jevům a vybavit je obrannými 

mechanismy vůči nim i pro budoucí život (informace v jednotlivých předmětech 
v návaznosti na ŠVP, adaptační kurzy, preventivní dny, přednášky, exkurze, filmová a 
divadelní představení) 

- zlepšit dovednosti žáků v sociální komunikaci (umožnit veřejné prezentace ročníkových 
prací všem studentům, zjišťovat úroveň sociální komunikace studentů na smluvních 
pracovištích individuální praxe) 

- vést žáky k sebepoznání, zvýšit jejich psychickou odolnost v náročných životních 
situacích a při zvládání stresů (adaptační kurzy, preventivní dny, využití služeb PPP, 
odborné přednášky dle aktuální nabídky) 

- učit žáky tolerantním postojům nutným pro život v multikulturní společnosti (informace 
v jednotlivých předmětech v návaznosti na ŠVP, filmová a divadelní představení, exkurze, 
odborné stáže v zahraničí, aktivní účast v projektu „Adopce na dálku“) 

- zlepšit spolupráci s rodiči  
- udržet dobré vztahy mezi učiteli a žáky 
- informovat pedagogy o možnostech vzdělávání v oblasti primární prevence a motivovat 

je k aktivnímu zapojení do realizace programu v jejich hodinách 
- zlepšit spolupráci s institucemi a organizacemi působícími v oblasti prevence rizikového 

chování 
 
Údaje o plnění stanovených cílů: 
- vzdělávání školního metodika prevence 

- studium k výkonu funkce ŠMP ukončeno 5. 12. 2011 
- účast na seminářích pořádaných vzdělávacími a poradenskými institucemi 

Královéhradeckého kraje 
- studium odborných periodik – Závislosti a my; Prevence; Učitelské noviny; studium 

odborné literatury a materiálů vydávaných MŠMT 
- využití informačního portálu: www.prevence-info.cz 
- spolupráce s okresní metodičkou prevence Mgr. Jitkou Musilovou 

- vzdělávání pedagogických pracovníků  
- odbornou literaturu využívají převážně třídní učitelé, učitelé informatiky (prevence 

nebezpečných jevů v souvislosti s použitím sociálních sítí) a výchovná poradkyně 
- účast na seminářích pořádaných vzdělávacími a poradenskými institucemi 

Královéhradeckého kraje dle nabídky a zájmu pedagogů 
- mapování aktuální situace ve škole 

- spolupráce ŠMP s výchovnou poradkyní a vedením školy 
- spolupráce ŠMP s třídními učiteli, popřípadě vychovateli z domovů mládeže 
- pohovory s žáky (skupinové, individuální); ankety a dotazníky týkající se míry 

spokojenosti žáků s vybranými programy prevence rizikového chování 
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- pravidelná aktualizace informací 
- v budově školy je umístěna informační nástěnka pro žáky, na které jsou uvedeny 

kontakty pro řešení krizových situací; žáci mají možnost kdykoliv si dohodnout 
pohovor s výchovnou poradkyní nebo ŠMP 

- na začátku školního roku se přicházejí poradenští pracovníci (tj. ŠMP a výchovná 
poradkyně) osobně představit a nabídnout své služby žákům všech tříd nastupujícího 
prvního ročníku 

- aktuální informace týkající se prevence rizikového chování si žáci i jejich rodiče mohou 
vyhledat na webových stránkách školy 

- spolupráce s rodiči a vychovateli DM 
- rodiče i vychovatelé mají kdykoliv možnost domluvit si konzultaci s výchovnou 

poradkyní nebo ŠMP, popřípadě využít jejich služby v průběhu pravidelných 
informačních schůzek pro rodiče a zákonné zástupce 

- besedy, přednášky a akce pro žáky 
- Preventivně adaptační dny pro žáky jednotlivých tříd nastupujícího 1. ročníku 

ve spolupráci s organizací PROSTOR PRO, o.s. (v rámci preventivních programů 
Spirála) (8. 9. 2016, 20. 9. 2016, 21 9. 2016) – jednodenní akce k vzájemnému 
seznámení se a stmelení nově vznikajícího třídního kolektivu kladně hodnocená žáky 
i třídními učiteli 

- Den zvířat (6. 10 2016) (posilování vztahu ke škole a učení se kontaktu se širokou 
veřejností) 

- Poznávací zájezd do Anglie (10. – 14. 10 2016) – velmi kladně hodnocená akce 
pro zájemce z 2. – 4. ročníku zaměřená mimo jiné na multikulturní výchovu 
a posilování vztahů mezi žáky různých tříd a ročníků 

- Základy sebeobrany pro žáky 1. ročníku (2. 11. 2016, 7. 12. 2016, 14. 12. 2016 
a 1. 2. 2017, 22. 2. 201, 1. 3. 2017) (PhDr. Jaroslav Matoušek, Městská policie) – 
dvakrát dvě hodiny v průběhu školního roku pro každou třídu 

- VFU Brno (10. a 15. 11. 2016) – exkurze zájemců o studium veterinárního lékařství 
a hygieny potravin pro žáky 3. a 4. ročníku 

- Celodenní exkurze s průvodci – Muzeum východních Čech (16. 11. 2016) – pro žáky 
1. ročníku (rozšiřování historických znalostí v praxi, posilování národní hrdosti) 

- Přednáška „S tebou o tobě aneb holky z Venuše, kluci z Marsu“ pro žáky 
1. ročníku (15. 12. 2016) (Mgr. Alena Blažková) – sexuální a rodičovská výchova 
(kladně přijímaná přednáška s následnou besedou o intimních problémech dospívání 
a zásadách bezpečného sexu) 

- Anonymní dotazníkové šetření (prosinec 2016) zaměřené na diagnostiku sociálně 
patologických jevů v jednotlivých třídách 1. ročníku (ŠMP) 
Předvánoční setkání v tělocvičně školy spojené s představením školního 
divadelního kroužku (22. 12. 2016) – pro všechny žáky (připomenutí významu 
křesťanských svátků, posilování vztahů vůči škole, výchova k úctě k práci ostatních) 

- Maturitní ples  (3. 2. 2017) (posílení vztahu ke škole, symbolické předávání pomyslné 
štafety žáků 4. ročníku mladším spolužákům, prezentace školy před širokou veřejností) 

- Beseda pro žáky 4. ročníku – Úřad práce (15. 3. 2017, 22. 3. 2017, 29. 3. 2017) 
(příprava na vstup do pracovního procesu) 

- Prezentace ročníkových prací žáků 3. ročníku pro žáky 1. a 2. ročníku (květen 
2017) (výchova ke kultivovanému vystupování a prezentaci výsledků vlastní tříleté 
práce spojená s přijímáním pozitivních i negativních reakcí publika) 

- Filmové představení „Anthropoid“ v Cinestaru (12. 4. 2017) – pro všechny žáky 
(protiválečná tématika – československý odboj během 2. světové války, velmi silný 
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naturalistický příběh o atentátu na R. Heydricha, anglicky mluvený film s českými 
titulky) 

- Divadelní představení v anglickém jazyce v Adalbertinu - „Peter Black III“  (27. 4. 
2017) – pro všechny žáky (volně navazující na představení „Peter Black I a II“; 
multikulturní a jazyková výchova spojená se sociálními aspekty) 

- „NENECH TO BÝT“  (duben 2017) – vstup školy do projektu elektronické schránky 
důvěry 

- Filmové představení „Úkryt v ZOO“ v Cinestaru (3. 5. 2017) – pro žáky 1. –
 3. ročníku (protiválečná tematika) 

- Hrou proti AIDS  (2. a 3. 5. 2017) – interaktivní program připravený SZŠ v HK 
pro žáky 1. ročníku 

- Český den proti rakovině (10. 5. 2017) – pro žáky 2. ročníku (aktivní zapojení žáků 
do prodeje kytiček v rámci tzv. Květinového dne; výchova k solidaritě a zodpovědnosti 
za vlastní zdraví) 

- Sportovní kurz pro žáky 2. ročníku – Plátěná osada, Splzov u Malé Skály (5. - 9. 6. 
2017) (sportovní a branná příprava spojená s posilováním mezitřídních vztahů 
a schopností vzájemné pomoci) 

- Exkurze do Městských lesů Hradec Králové (28. 6. 2017) – přednášky lesníků 
a plnění úkolů na stanovištích připravených žáky 3. ročníku pro žáky 1. ročníku 
(výchova ke vzájemné pomoci, spolupráci a schopnosti vážit si přírodního bohatství, 
které nás obklopuje) 

- „Závislosti“ (27., 28. a 29. 6. 2017) (Bc. Miroslav Zavadil, DiS – Laxus, Semiramis) – 
přednáška a beseda pro žáky 2. ročníku v rámci finanční podpory KÚ KHK 

- Preventivní den (29. 6. 2017) (1. ročník – přednáška a beseda „Závislosti“ 
a environmentálně zaměřené aktivity na téma „Voda v životě lidí i zvířat“, 2. ročník – 
komentovaná prohlídka výstavy věnované historii zdravotnictví „Velká vizita“ v Muzeu 
východních Čech, 3. ročník – beseda se zástupci firmy IDIADA Martinou Babkovou 
a Ing. Tomášem Moserem o dopravních nehodách a jejich prevenci) 

- Slavnostní ukončení školního roku spojené s vyhodnocením nejlepších žáků 
reprezentujících školu doplněné představením divadelního kroužku (30. 6. 2017) 
(prohlubování schopnosti vážit si práce a úspěchů ostatních, posilování vztahu ke škole) 

- Adopce na dálku (pravidelná finanční podpora vzdělávání indického dítěte) 
- Adopce surikat v ZOO Dvůr Králové (pravidelná finanční podpora chovu ohroženého 

druhu zvířat) 
- volnočasové aktivity žáků podporované školou 

- divadelní kroužek 
- sportovní kroužek 
- včelařský kroužek 
- centrum malých zvířat 
- výuka myslivosti v rámci volitelných předmětů pro žáky 4. ročníku (možnost složení 

myslivecké zkoušky) 
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7. Další vzdělávání pedagogických pracovníků 
 

Druh dalšího vzdělávání Počet PP Místo a datum konání 

Setkání fakultních učitelů 2 UHK, HK 
(5.9.2016) 

Vyhodnocení organizátorů okresních 
a krajských kol biologických olympiád 

1 KÚ KHK, HK 
(14.9.2016) 

17. setkání škol a institucí KHK rozvíjejících 
ekologickou výchovu – KAPRADÍ 2016 

1 SEVER, DOTEK Horní Maršov 
(7.-8.10.2016) 

Rozvíjení čtenářské gramotnosti v hodinách 
ČJ prostřednictvím metod kritického myšlení 

3 CVKHK, HK 
(17.10.2016) 

Zpracování a kontrola medu 1 SVS, Praha 
(11.11.2016) 

Zasedání ústřední komise biologické 
olympiády 

1 ÚK BO, ČZU Praha 
(4.11.2016) 

Metodický seminář pro učitele dějepisu 1 CVKHK, HK 
(23.11.2016) 

Aktuální obsahové a metodické otázky výuky 
ekonomiky na SŠ 

2 EDUKO, Praha 
(28.11.2016) 

Matematika pro život 
 

2 NIDV, Pardubice 
(29.11.2016) 

Odpady a obaly 1 EKOKOM, HK 
(30.11.2016) 

Chov koní 
 

2 MU, Brno 
(2.12.2016) 

Seminář k výběrovým řízením a změnám 
zákonů 

1 CVKHK, HK 
(2.12.2016) 

Seminář TECHAMBITION 
 

3 TECHAMBITION, HK 
(6.12.2016) 

Právo I. – právo soukromé 2 CVKHK, HK 
(9.12.2016) 

Evropská migrační krize a její historické 
kořeny 

2 CVKHK, HK 
(16.12.2016) 

Novinky ve veterinární mikrobiologii 
a současné možnosti molekulární diagnostiky 

1 SVÚ, Praha 
(1.2.2017) 

Školení ISKP14+  1 CEP, HK 
(2.2.2017) 

Nemoci kopyt 1 EDUVET, HK 
(25.2.2017) 

Školení Šablony pro SŠ a VOŠ I., Aktuální 
výzvy v OPVVV 

1 Seminaria, Praha 
(27.2.2017) 

Na pomoc učitelům dějepisu 1 CVKHK, HK 
(2.3.2017) 

ICT ve školství 1 IDG, Praha 
(21.3.2017) 

Možnosti a limity výuky latinské lékařské 
terminologie 

1 LF UK, HK 
(29.3.2017) 
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Regionální potravina 1 MZ, Pardubice 
(30.3.2017) 

Aktuální obsahové a metodické otázky výuky 
práva na SŠ 

2 EDUKO, Praha 
(5.4.2017) 

VETFAIR 7 KVLČR, HK 
(7.-8.4.2017) 

Monitorovací setkání příjemců grantů 
z Výzev 2015 a 2016  

1 Erasmus+, Praha 
(26.4.2017) 

Cukry – mýty a realita 1 SPV, Praha 
(26.4.2017) 

Studium anglického jazyka – rozšiřující 
studium 3. oboru 

1 CŽV UHK, HK 
(ukončeno 26.1.2017) 

Studium Speciální pedagogiky 1 CŽV UHK, HK 
(od září 2016) 

Studium DPS 
 

1 ČZU, Praha 
(září 2016 – červen 2017) 

Studium DPS 
 

1 NIDV, HK 
(září 2016 – červen 2017) 
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8. Aktivity a prezentace školy na veřejnosti 
 
Olympiády, soutěže a další žákovské aktivity 
 
- Biologie 

a) Biologická olympiáda 
Školní kolo se konalo 7. 2. 2017 (kategorie B). Kategorie A se nezúčastnil žádný žák. 

 
 Počet účastníků Počet v krajském kole Umístění v krajském kole 

Kategorie B 30 2 25., 42. 

 
Škola se stala pořadatelem okresního kola biologické olympiády kategorie C dne 
20. 4. 2017, okresního kola biologické olympiády kategorie D dne 10. 4. 2017 
a krajského kola kategorie D dne 17. 5. 2017. Zástupce školy je členem krajské 
komise biologické olympiády. 

 
b) Přírodovědný klokan 

Školní kolo 11. ročníku soutěže se konalo dne 12. 10. 2016. Tematicky je soutěž 
zaměřena na poznatky z fyziky, chemie, biologie a matematiky. Soutěže se v kategorii 
Junior zúčastnilo 130 žáků 1. a 2. ročníku školy. Nejlepšího výsledku dosáhla žákyně, 
která ze 120 možných bodů získala 84. 
 

c) Ekologická olympiáda 
Krajské kolo 22. ročníku soutěže, jehož pořadatelem bylo tentokrát Ekocentrum Orlice 
se konalo 22. - 23. 9. 2016 v Krňovicích a zúčastnilo se ho 15 týmů. Hlavním tématem 
byly tentokrát Biokoridory a biobariéry. Mezi soutěžní úkoly byl tradičně zařazen test 
na všeobecné znalosti, poznávání přírodnin, zpracování a následná prezentace 
praktického úkolu. Naši školu reprezentovala dvě tříčlenná družstva (11. a 13. místo). 
 

d) Soutěž v poznávání rostlin a živočichů 
Okresního kola soutěže, které se konalo 6. 6. 2017, se účastnili 4 žáci naší školy. 
Organizátorem soutěže bylo Biskupské gymnázium B. Balbína v Hradci Králové.  
Do krajského kola nepostoupil žádný soutěžící. 

 
- Chemie 

Školní kolo chemické olympiády kategorie C (pro žáky 1. a 2. ročníku) se konalo 
22. 2. 2017 (praktická část) a 20. 3. 2016 (kontrolní test).  
Do krajského kola, které se uskutečnilo 8. 4. 2017 na Přírodovědecké fakultě Univerzity 
Hradec Králové, postoupila jedna žákyně. Obsadila výborné 8. místo (z 22 převážně 
gymnaziálních soutěžících) a stala se tak úspěšnou řešitelkou. 
Školní kolo chemické olympiády kategorie B (pro žáky 3. a 4. ročníku) se v letošním 
roce v naší škole neuskutečnilo. 

 
 Počet účastníků Počet v krajském kole Umístění v krajském kole 

Kategorie C 3 1 8. 
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- Anatomie a fyziologie  
Škola spolupracuje s gymnáziem J. K. Tyla v Hradci Králové. Žáci 3. ročníku gymnázia 
(vždy dva semináře pro 3 třídy) si v rámci volitelného předmětu „Seminář z biologie“ 
vyzkoušeli anatomickou pitvu laboratorních hlodavců a agamy a sledovali demonstrační 
pitvu kura domácího a prasete domácího. 
V rámci návaznosti na projekt „Podpora přírodovědného a technického vzdělávání 
v Královéhradeckém kraji“ uskutečnila škola pitevní praktikum (pitva hlodavců) pro žáky 
ZŠ Gočárova dle zájmu. 

 
- Anglický jazyk 

Školní kolo soutěže v anglickém jazyce se konalo 17. 1. 2017, okresní kolo 9. 2. 2017. 
 

 Počet účastníků Počet v okresním kole Umístění v okresním kole 

Kategorie IIIA 4 1 9. 

 
- Český jazyk 

a) Olympiáda v českém jazyce 
Školní kolo proběhlo dne 22. 11. 2016, okresní kolo 1. 2. 2017. 

 
 Počet účastníků Počet v okresním kole Umístění v okresním kole 

Kategorie II. 17 2 6. 

 
b) Žákovská knihovna  

V letošním roce bylo evidováno celkem 298 výpůjček. Zájem žáků je především 
o knihy z maturitního seznamu četby. 
 

c) Literární soutěž „Člověk není ostrov sám pro sebe“  
Soutěže, kterou pořádalo v říjnu 2016 Gymnázium Třeboň, se zúčastnila 1 žákyně 
s povídkou „Síla fantazie“. 
 

d) Literární soutěž „O pardubický pramínek“  
23. ročníku soutěže, který vyhlašuje Krajská knihovna v Pardubicích a jehož tématem 
bylo „Když otevírám knihu…“, se zúčastnilo 5 žáků 1. – 4. ročníku. Na slavnostním 
vyhlášení výsledků 25. 5. 2017 převzala jedna žákyně 3. ročníku ocenění za 2. místo 
v kategorii V. a jedna žákyně 1. ročníku čestné uznání v kategorii IV. 
 

e) Literární soutěž časopisu Zemědělská – Pôdohospodárska škola 
Organizátorem soutěže byl ÚZEI, spolupořadateli MZe a ASVEN. Soutěžní příspěvky 
se musely týkat problematiky zemědělství, lesnictví, potravinářství, rybářství, 
vinohradnictví, veterinářství, zahradnictví, včelařství, ovocnářství nebo regionálního 
rozvoje a účastníkem soutěže mohl být žák SOŠ nebo SOU s resortním zaměřením. 
Ze 7 žákyň, které se zúčastnily kategorie publicistický článek/slohový útvar, se 
3 žákyně umístily na 1., 2. a 3. místě s pracemi „Život veterináře (jeden den života 
veterináře)“, „Rybářský prut, dárek pro celý život (mezinárodní rybářské úspěchy 
bratra)“, „Lesy (ochrana lesa, jeho význam)“. Ocenění si děvčata převzala 29. 6. 2017 
v Praze. 
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f) „Čteme dětem“  
4 žáci 4. ročníku byli zapojeni do projektu MŠ Antonie, kdy během celého školního 
roku předčítali dětem jednou týdně v době poledního odpočinku pohádky. Cílem 
projektu, kterého se účastnili i známe osobnosti jako vítězka StarDance Veronika 
Lálová, bylo zvýšit zájem malých dětí o knihy a čtení vůbec.  

 
- Matematika 

a) Matematická soutěž – 25. ročník celostátní matematické soutěže pro žáky SOŠ 
Školní kolo pro žáky 1. – 3. ročníku se konalo dne 14. 3. 2017. Oblastní kolo, které je 
zároveň celostátním, proběhlo dne 31. 3. 2017 na SPŠ, SOŠ a SOU, Hradec Králové. 

 
 Počet účastníků Počet v oblastním kole 

1. ročník 10 2 

2. ročník 12 2 

3. ročník 6 2 

 
b) Matematická soutěž Klokan 

Mezinárodní soutěž Matematický klokan vznikla v Austrálii, pořadatelem soutěže 
v ČR je Jednota českých matematiků a fyziků ve spolupráci s Katedrou algebry 
a geometrie Přírodovědecké fakulty UP Olomouc. Soutěží se ve všech krajích naší 
republiky v jednom termínu, takže žáci absolvují školní, oblastní, republikové 
i mezinárodní kolo ve své lavici. V olomouckém centru se vyhodnocují statistické 
výsledky za celou Českou republiku. 
Soutěž se na naší škole uskutečnila v kategorii Junior 17. 3. 2017. Zúčastnilo se 
166 žáků 1. a 2. ročníku. Nejlepšího výsledku dosáhl žák, který ze 120 bodů získal 59. 
 

c) Logická olympiáda 
Logická olympiáda je soutěž pořádaná Mensou ČR a je založená na logických 
úlohách, jejichž řešení vyžaduje samostatný a kreativní přístup. Nejedná se tedy 
o soutěž znalostní, ale o soutěž rozvíjející schopnost samostatného logického 
uvažování. Soutěž se konala ve dnech 15. – 21. 10. 2016. Z naší školy se do soutěže 
zaregistrovalo 5 žáků, kteří vyplnili test. Do krajského kola nikdo nepostoupil. 

 
- Informatika 

a) Bobřík informatiky 
Online předmětová soutěž pro žáky ZŠ a SŠ podporovaná MŠMT. Je zaměřená 
na otázky z oblasti algoritmizace, porozumění informacím, řešení problému a digitální 
gramotnosti. Soutěže se 11. a 15. 11. 2016 zúčastnilo 45 žáků 1. – 3. ročníku. 
 

b) Školní fotografická soutěž 
Soutěž proběhla 5. 12. 2016 a zúčastnilo se jí 17 žáků všech ročníků. Témata 
fotografií byla: Kontrasty, Čas a Dialog.  
 

c) Fotografická soutěž PHOTOBASE 
Celostátní fotografická soutěž probíhala vložením fotografií od 1. 11. 2016 do 15. 1. 
2017 a zúčastnili se jí 4 žáci. 
 

d) Riskuj 
Školní vědomostní soutěž pro všechny žáky 1. ročníku proběhla 23. 3. 2017. 
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e) Prezentiáda 
Organizátorem soutěže je Student Cyber Games. Je to týmová soutěž v prezentačních 
dovednostech pro dvou až tříčlenné týmy, určená středoškolákům a starším žákům 
základních škol. Školní kolo proběhlo během února 2016. Do krajského kola, které se 
konalo 20. 4. 2017 v Hradci Králové, postoupil jeden dvoučlenný tým a umístil se 
na druhém místě. 
 

f) Office aréna 
Soutěž je realizována ve spolupráci se Vzdělávacími centry Microsoft Partneři 
ve vzdělávání ČR. Organizátorem soutěže je EduCentre CZ s.r.o, Vzdělávací centrum 
Microsoft Partneři ve vzdělávání kraje Vysočina ve spolupráci s generálním partnerem 
Microsoft s.r.o., společností ComputerMedia a firmou K-net. Cílem soutěže je ověřit 
znalosti žáku SŠ ze znalosti Officů (Word, Excel, PowerPoint). 
Školní kolo proběhlo během února 2017. Do krajského kola, které se konalo v dubnu 
2017, postoupily 2 žákyně 3. ročníku. 

 
- Tělesná výchova 

a) Mezi mosty 
9. ročník závodu raftů (devítičlenné posádky královéhradeckých středních škol) 
pořádaný Gymnáziem J. K. Tyla v Hradci Králové se uskutečnil 20. 9. 2016. Družstvo 
naší školy obsadilo 8. místo z 16 startujících posádek. 
 

b) Turnaj v odbíjené chlapců 
Turnaje, který se uskutečnil 4. 10. 2016 v tělocvičně Gymnázia J. K. Tyla v Hradci 
Králové, se zúčastnilo 6 družstev středních škol. Družstvo našich chlapců se umístilo 
na 4. místě. 
 

c) Turnaj v odbíjené dívek 
Turnaje, který se uskutečnil 5. 10. 2016 v tělocvičně Gymnázia Boženy Němcové 
v Hradci Králové, se zúčastnilo 5 družstev středních škol. Družstvo našich dívek se 
umístilo na 4. místě. 
 

d) Turnaj smíšených družstev v kinballu 
Turnaje, který se uskutečnil 16. 3. 2017 v tělocvičně naší školy, se zúčastnilo 
8 družstev základních a 7 družstev středních škol. Družstvo naší školy složené z žáků 
2. ročníku se umístilo na 4. místě a postoupilo do celostátního finále na TJ Chodov 
v Praze, kde 27. 4. 2017 obsadilo 7. místo. 
 

e) Letní sportovní kurz   
Kurz se konal ve dnech 5. – 9. 6. 2017 v Českém ráji (tábor Plátěná osada, Splzov 
u Železného Brodu). Zúčastnilo se ho 96 žáků 2. ročníku. Kurz byl zahájen poučením 
žáků o bezpečnosti při pobytu, denním řádem a programem kurzu. Po rozdělení žáků 
do družstev kurz pokračoval celý týden sportovními a brannými aktivitami (volejbal, 
badminton, stolní tenis, pálkovaná, zdravověda, topografie, orientace v terénu, drobné 
hry, vodácký výcvik, …) dle denního plánu.  

 
- Ročníkové práce 

Ročníkovou prací se žáci zabývají od 1. do 3. ročníku. Žáci 1. ročníku si volí téma 
ke zpracování ročníkové práce dle vlastního zájmu, případně mají možnost vybrat si 
z témat vypisovaných učiteli odborných i všeobecných předmětů. Příslušný učitel se pak 
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stává jejich konzultantem. V práci je kladen důraz na zpracování praktického úkolu, který 
je prováděn zejména v průběhu 2. ročníku. Ve 3. ročníku je práce předkládána v tištěné 
podobě a v power-pointové prezentaci, kterou žáci prezentují vždy na konci školního roku 
veřejně před žáky nižších ročníků. Nejlepší práce z května 2017 byly zaměřeny především 
na odborná témata – „Útulky pro opuštěné psy“, „Zpracování kozího mléka“, „Netradiční 
výchova psa“, „Chov sklípkanů“, „Myslivecký kroužek Turovec“, „Péče o zuby u psů“, 
„Výcvik loveckého psa“, „Týrání zvířat“. 

 
- Letní škola mladých talentů 2016 

Akce, kterou pořádalo Sdružení na podporu talentované mládeže České republiky v Brně 
ve dnech 19. - 23. 9. 2016, byla určena středoškolákům se zkušeností se SOČ k vylepšení 
prezentačních schopností a odstranění chyb. Z naší školy se zúčastnila jedna žákyně 
3. ročníku zpracovávající ornitologické téma pro Středoškolskou odbornou činnost 
s názvem „Monitoring výskytu šoupálka krátkoprstého a dlouhoprstého ve vybrané 
lokalitě Ždáru nad Sázavou“.  

 
- Soutěž Expo Science AMAVET 

Školní kolo se konalo 15. 3. 2017 a bylo zde prezentováno celkem 7 výstavních posterů 
s tématy „Mezidruhová a vnitrodruhová agrese šoupálka dlouhoprstého (Certhia 
familiaris)“, „Apiterapie – léčení včelími produkty“, „Etologická pozorování nosorožců 
dvourohých“, „Etologické pozorování žiraf síťovaných“, „Floristický průzkum EVL 
Lanškrounské rybníky“, „Vyšetření histologického materiálu, ke stanovení diagnózy“ 
a „Boj studenta s výživou“. Všechny práce byly doporučeny do regionálního kola soutěže, 
které se uskutečnilo v Pardubicích ve dnech 16. - 17. 3. 2017. Členové odborné poroty 
hodnotili kvalitu a tvůrčí přínos práce, dále vystupování řešitelů a jejich schopnosti 
prezentovat práci před odbornou i laickou veřejností.  
Do národního kola, které se konalo v budově Akademie věd v Praze ve dnech 27. - 
28. 4. 2017, byly porotou vybrány 2 projekty - „Mezidruhová a vnitrodruhová agrese 
šoupálka dlouhoprstého (Certhia familiaris)“, „Apiterapie – léčení včelími produkty“. Obě 
práce byly oceněny Diplomy za účast v národním finále. 

 
- Středoškolská odborná činnost (SOČ) 

Ze školního kola postoupily do okresního kola (6. 4. 2017) 4 práce, z nichž 2 postoupily 
do kola krajského (17. 5. 2017). Do 39. celostátní přehlídky SOČ (15. – 18. 6. 2017 
v Boskovicích) postoupila jedna práce, která v oboru Biologie zvítězila. 
 

Soutěžní obor Název práce 
Umístění 

v okresním/krajském/národním kole 

Biologie „Mezidruhová a vnitrodruhová 
agrese šoupálka dlouhoprstého“ 

1/1/1 

Biologie „Etologická pozorování 
nosorožců dvourohých“ 

2/5 

Ekologie „Floristický průzkum EVL 
Lanškrounské rybníky“ 

4 

Zdravotnictví „Apiterapie – léčení včelími 
produkty“ 

5 

 
- Němčina pro bystré hlavy 

Soutěž, jejíž celostátní kolo pořádal Goethe institut v Praze 20 4. 2017, byla zaměřená 
na žáky, kteří se zajímají o přírodní vědy, mají chuť a radost z bádání, provádějí svůj 
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vlastní výzkum či projekt a chtějí se zároveň dozvědět něco víc o Německu. Odborná 
porota vybrala projekt žákyně 3. ročníku „Mezidruhová a vnitrodruhová agrese šoupálka 
dlouhoprstého“ mezi 12 nejlepších. 

 
- Konference Vědění mladým 

Vybraní žáci naší školy se zúčastnili 3. ročníku studentské konference Vědění Mladým, 
která se konala 10. 11. 2016 v prostorách Univerzity Pardubice. Konference se konala 
v rámci Týdne vědy a techniky, který pořádá Akademie věd České republiky. Byla také 
součástí Evropského týdne odborných dovedností, který letos poprvé vyhlásila Evropská 
komise. 4 žáci zde prezentovali vlastní práce s tématy „Vyšetření histologického materiálu 
ke stanovení diagnózy“, „Ovlivňování psychiky zvířat pomocí hudby“, „Jógová terapie“, 
„Monitoring nočních motýlů“. Ostatní žáci se zúčastnili jako pozorovatelé. 
Powerpointové i posterové prezentace všech přítomných středoškoláků byly na vysoké 
úrovni a obsáhly různorodá témata z oblasti chemie, biologie, ekologie, fyziky a dalších 
oborů. 

 
- Soutěž YPEF (Young People in European Forest) 

Soutěž, k jejímž základním cílům patří aktivní prohloubení znalostí o lese, lesním 
ekosystému a lesním hospodaření, se skládá z písemného testu, poznávací soutěže 
a praktického úkolu. Místní kolo proběhlo v prostorách ředitelství Lesů ČR v Hradci 
Králové 12. 1. 2017 a zúčastnilo se ho 12 tříčlenných družstev našich žáků. Nejlepší 
družstvo se umístilo na 5. místě. 

 
- Soutěž „O cenu ústředního ředitele Státní veterinární správy ČR“  

Státní veterinární správa ČR uspořádala již 10. ročník mezinárodní soutěže středních 
veterinárních škol. Účastnila se jí čtyřčlenná družstva žáků deseti středních veterinárních 
škol z Hradce Králové, Českých Budějovic, Kroměříže, Benešova, Plas, Třebíče, Nitry, 
Košic, Boskovic a Brna. Družstvo naší školy se umístilo na šestém místě. 
Soutěžilo se ve dnech 23. - 26. 10. 2016 ve čtyřech disciplínách zahrnujících veterinární 
znalosti a dovednosti ve školicím středisku Státní veterinární správy ČR v areálu Státního 
veterinárního ústavu v Praze – Lysolajích. Žáci nejprve představili ve dvojjazyčné 
prezentaci město a školu, následoval individuální znalostní test z veterinární 
problematiky. Praktické dovednosti byly prověřeny laboratorními úkoly v chemické 
a mikrobiologické laboratoři i na pitevně. Součástí hodnocení byla i soutěž o nejlepší 
prezentovanou ročníkovou práci.  
Výsledky jednotlivých disciplín posuzovala a průběžné pořadí stanovovala odborná 
porota složená ze zástupců Veterinární a farmaceutické univerzity Brno, Ústavu 
pro kontrolu veterinárních biofaktorů a léčiv v Brně, Státní veterinární správy Praha 
a Státního veterinárního ústavu Praha. Ústřední ředitel SVS MVDr. Zbyněk Semerád 
zhodnotil průběh soutěže velmi kladně a předal na závěr odměny všem zúčastněným. 

 
- Projektový „Preventivní den“ 

Projektový den se konal 29. 6. 2017 a byl realizován ve spolupráci s organizací LAXUS, 
Semiramis, s firmou IDIADA CZ, a.s. a s Muzeem východních Čech v Hradci Králové. 
Žáci prvního ročníku absolvovali besedu s Bc. Miroslavem Zavadilem, DiS z organizace 
LAXUS, Semiramis na téma „Závislosti“ a poté se zapojili do environmentálně 
zaměřených aktivit na téma „Voda v životě lidí i zvířat“ připravených učiteli školy. 
Žáci druhého ročníku zhlédli komentovanou prohlídku výstavy věnované historii 
zdravotnictví „Velká vizita“ v Muzeu východních Čech. 
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Žáci třetího ročníku vyslechli přednášku paní Martiny Babkové a Ing. Tomáše Mosera 
z firmy IDIADA CZ, a.s. a následně besedovali o chování při dopravních nehodách 
a jejich prevenci. 

 
Prezentace školy na veřejnosti 
 
- Královéhradecké dožínky  

Dne 16. 9. 2016 se naše škola prezentovala na Dni zemědělce. Akce byla určena pro žáky 
základních a středních škol, kteří se seznamovali s problematikou zemědělství a se vším, 
co k zemědělství patří.  

 
- Den zvířat 2016 

Již 23. ročník Dne zvířat se uskutečnil 6. 10. 2016. 
Jedná se o každoroční oslavu celosvětového Dne zvířat spojenou s propagací školy. 
Na organizaci a průběhu celého dne se podílejí žáci školy. Program je určen kromě našich 
žáků i zájemcům o studium, dětem z MŠ a ZŠ i široké veřejnosti.  Zájem o tuto tradiční 
akci školy se každoročně zvyšuje. 
V rámci Dne zvířat proběhly mimo jiné ukázky práce včelařského kroužku. Zájemci si 
mohli prohlédnout školní stáj i ostatní prostory školy. Do programu se zapojila i policie 
ČR s ukázkami práce služebních psů, po škole provedl skupinky zájemců vodící pes 
pro nevidomé. 
 
Program: 
1) Ukázka práce školních koní 
2) Ukázky práce služebních psů – Policie ČR 
3) Ukázky sportovní kynologie  
4) Práce s koňmi – parkurové skákání  
5) Ukázky pracovní kynologie  
6) Agility 
7) Přehlídka malých, středních a velkých plemen psů 
8) Dogdancing 
9) Minimax – soutěž ve skoku do výšky 
10) Králičí hop – králičí agility 
11) Ukázka práce vodícího psa pro nevidomé 
12) Prezentace českých plemen psů 
 
Žáci školy předvedli nejrůznější plemena psů (společenská, lovecká, pracovní i křížence), 
dále měli možnost prezentovat svoje chovatelské úspěchy i s jinými druhy zvířat (kočky, 
drobní hlodavci, hadi, papoušci aj.). 
Do programu se zapojil i školní dramatický kroužek s ukázkami nastudovaných 
divadelních her. 
Celá akce byla doplněna výstavou fotografií a kreseb se zvířecí tématikou vytvořených 
našimi žáky. 
Tradičně o Den zvířat projevila zájem i regionální média (Radnice, Hradecké noviny, 
Český rozhlas Hradec Králové).  
Kromě malých dětí, školáků a hradeckých občanů se s rodiči přišli podívat i budoucí 
zájemci o studium na naší škole. Průvodci se jim stali žáci druhého a čtvrtého ročníku, 
kteří jim zodpověděli jejich dotazy. 
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Další Dny otevřených dveří pro zájemce o studium se konaly ve dnech 6. 10. 2016, 
23. 11. 2016 (Den odborných dovedností), 11. 1. 2017 (Den odborných dovedností) 
a 4. 2. 2017 (Absolventská kavárna). 
 

- Den odborných dovedností 
V rámci Evropského týdne odborných dovedností (VET Skills Week), jehož první ročník 
v oblasti odborného vzdělávání a přípravy vyhlásila Evropská komise, se jako součást dne 
otevřených dveří uskutečnil 23. 11. 2016 a následně 11. 1. 2017 Den odborných 
dovedností. Cílem bylo ukázat špičkovou kvalitu odborného vzdělávání a přípravy, zvýšit 
jeho atraktivitu a prestiž a inspirovat jednotlivce bez rozdílu věku, aby v sobě dokázali 
objevit svoje schopnosti a talent právě prostřednictvím odborného vzdělávání a přípravy. 
Pro návštěvníky bylo připraveno několik aktivit – Plamenové zkoušky, Mikroskopování 
mikroorganismů a barvení, Vyšetření moči, Mikroskopická pozorování rostlin 
a živočichů, Fixace a vyšetření domácích i hospodářských zvířat, Pitva selete, Výroba 
sladkých tvarohových krémů, Určování vlhkosti medu. Do většiny aktivit se návštěvníci 
mohli pod odborným dohledem zapojit. 

 
- Medobraní na veterině 

Ve spolupráci s ČSV Hradec Králové se v areálu školy uskutečnil 28. 6. 2017 včelařský 
den určený především pro žáky základních škol, ale také pro širokou veřejnost. 
Pro návštěvníky bylo připraveno 9 stanovišť: 
1) Školní včelnice – „Chtěli byste si vyzkoušet, jak vypadá pohled na včely přes závoj?“ 

(Úl, včely a včelařské pomůcky) 
2) Vytáčení medu – „Víte, jaká je cesta medu z včelích plástů až do sklenic?“ 

(Pomůcky včelaře pro vytáčení medu) 
3) Včela v mikroskopu – „Poznáte rozdíl mezi nohou a křídlem?“ 

(Anatomie včely pod mikroskopem) 
4) Včelky za sklem – „Umíte si představit, jak to vypadá u včel doma?“ 

(Prosklené úly) 
5) Školní stáj (Ukázky hospodářských zvířat a jejich ustájení) 
6) Centrum malých zvířat (Ukázky zájmově chovaných zvířat) 
7) Povídání o lese (Stanoviště připravené pracovníky Městských lesů Hradec Králové) 
8) Program v trávě – „Co všechno jsou zvířata schopna se naučit?“ 

(Práce s koňmi, agility, králičí hop aj.) 
9) Divadelní představení (Školní divadelní kroužek s Nezbednou pohádkou) 
Akci navštívilo celkem 25 tříd MŠ a ZŠ z Hradce Králové a okolí. 
 

- Prezentace školy na burzách škol: 
• Burza škol Jablonec nad Nisou – 7. 10. 2016 
• Burza škol Náchod – 7. a 8. 10. 2016 
• Burza škol Kolín – 10. 10. 2016 
• Burza škol Česká Třebová – 12. a 13. 10. 2016 
• Burza škol Pardubice – 13. 10. 2016 
• Burza škol Rychnov nad Kněžnou – 14. a 15. 10. 2016 
• Burza škol Kutná Hora – 19. 10. 2016 
• Burza škol Mladá Boleslav – 1. 11. 2016 
• Burza škol Turnov – 3. 11. 2016 
• Burza škol Jičín – 4. a 5. 11. 2016 
• Burza škol Pardubice Ideon – 4. a 5. 11. 2016 
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• Burza škol Hradec Králové – 11. a 12. 11. 2016 
• Burza škol Trutnov – 21. a 22. 11. 2016 
• Burza škol Chlumec nad Cidlinou – 1. 12. 2016 
• Burza škol Týniště nad Orlicí – 15. 12. 2016 
• Burza škol Přelouč – 10. 1. 2017 

 
- Reprezentační a maturitní ples  

Škola uspořádala tradiční reprezentační ples, který byl zároveň maturitním spojeným 
s šerpováním maturantů pro žáky 4. ročníku a imatrikulačním pro žáky 1. ročníku. Kromě 
žáků školy byl ples určen jejich rodičům, absolventům školy, jejím zaměstnancům 
i veřejnosti. Akce se uskutečnila v pátek 3. 2. 2017 ve velkém a malém sále 
Kongresového centra ALDIS a navštívilo ji 1550 hostů. 

 
- Adopce zvířete 

Střední odborná škola veterinární v Hradci Králové je již od roku 2005 adoptivním 
majitelem surikaty v Zoologické zahradě Dvůr Králové nad Labem. Myšlenka zúčastnit se 
projektu ZOO vyšla z řad žáků, kteří si formou ankety vybrali adoptivní zvíře. I letos, 
stejně jako v letech předchozích, přispěli žáci školy na chov surikat částkou 6000,- Kč. 

 
- Adopce na dálku 

Žáci a zaměstnanci školy pokračují v projektu Adopce na dálku. Projekt probíhá 
pod záštitou Diecézní charity v Hradci Králové. Škola pokračuje ve studijním patronátu 
nad studentem jménem Paul Dass. Ze sbírek žáků byl v březnu 2017 uhrazen příspěvek 
ve výši 7 620,- Kč. Vybrané finanční prostředky se využívají především pro zajištění jeho 
školní docházky. Žáci školy s ním prostřednictvím dopisů navázali písemný kontakt 
v angličtině. Dopisy obou stran jsou zveřejňovány prostřednictvím nástěnek. 

 
- Projekt „Recyklohraní, aneb Ukliďme si svět“  

Jde o projekt organizovaný pod záštitou MŠMT České republiky, jehož cílem je 
prohloubit znalosti žáků v oblasti třídění a recyklace odpadů a umožnit jim osobní 
zkušenost se zpětným odběrem baterií a použitých drobných elektrozařízení. Projekt 
společně s organizací Recyklohraní, o.p.s. pořádají kolektivní systémy Asekol, Ecobat, 
Ekolamp, Elektrowin a autorizovaná společnost EKO-KOM. 
Projekt má formu soutěže a má dvě části. V rámci osvětové části projektu jsou v průběhu 
školního roku vyhlašovány úkoly, za jejichž splnění jsou přidělovány body. V rámci části 
sběrové společnosti organizující projekt do škol zdarma zapůjčí nádoby vhodné na sběr 
použitých baterií a drobných elektrospotřebičů, po jejich naplnění vše odvezou a za každý 
nasbíraný kg navíc připíšou body. Za získané body může škola získat pomůcky na výuku 
nebo na třídění odpadu. 

 
- Divadelní kroužek 

V letošním roce kroužek uvedl představení „Zdravý nemocný“ a „Nezbedná pohádka“, 
která zhlédli nejen žáci naší školy, ale také žáci ZŠ Habrmanova, Jiráskova a Kukleny.  

 
- Články v tisku 

Radnice, 12. 10. 2016 – „Zvířata si užila svůj den ve škole“ 
VITA UNIVERSITATIS (časopis VFU Brno), 1/2017 

– „Exkurze středoškoláků z Hradce Králové na VFU Brno“ 
Radnice, 19. 4. 2017 – „Dětem četla vítězka StarDance“ 
Hradecký deník, 27. 6. 2017  
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– „Včelařská práce i anatomie. To vše zájemcům ukáží studenti veteriny“ 
Hradecký deník, 27. 6. 2017 – „Medobraní na veterině“ 
Hradecký deník, 27. 6. 2017 – „Studenti veteriny už vědí že med není zadarmo“ 

 
Ostatní činnosti 
 
- Exkurze, přednášky, besedy a kulturní akce pro žáky: 

 
Preventivně adaptační dny (8. 9. 2016, 20. 9. 2016, 21 9. 2016) – PROSTOR PRO, o.s. 
– preventivní program zaměřený na sebepoznání, začlenění jedinců do nového kolektivu 
a vytváření kvalitních mezilidských vztahů – pro žáky 1. ročníku 
 
„Český les“ (14. 9. 2016) – Klicperovo divadlo – divadelní představení pro žáky 1. – 4. 
ročníku – doplňuje učivo CJL  
 
Studentské volby (20. a 21. 9. 2016) – simulace voleb do krajských zastupitelstev 
organizovaná vzdělávacím programem Jeden svět společnosti Člověk v tísni na středních 
školách v České republice – pro žáky všech ročníků 
 
Jazyková exkurze Anglie (10. – 14. 10. 2016) – tradiční zahraniční exkurze spojená 
s celodenní prohlídkou Londýna a návštěvou Brightonu, Eastbourne a Hastings – pro žáky 
všech ročníků dle zájmu – doplňuje učivo ANJ 
 
Základy sebeobrany – 1. část (2. 11. 2016, 7. 12. 2016, 14. 12. 2016) – přednáška 
PhDr. Jaroslava Matouška z Městské policie doplněná praktickým cvičením – pro žáky 
1. ročníku 
 
Gaudeamus (1. a 4. 11. 2016) – Brno – veletrh VOŠ a VŠ – pro žáky 4. ročníku 
 
VFU Brno (10. a 15. 11. 2016) - odborná exkurze na ústav hygieny masa, ústav hygieny 
mléka, kliniku chorob plazů, ptáků a drobných savců spojená s prezentací university, 
informacemi o možnostech studia, návštěvou patologického muzea a ukázkou výcviku 
dravců – pro žáky 3. a 4. ročníku 
 
Muzeum východních Čech Hradec Králové (16. 11. 2016) – komentovaná prohlídka 
muzea s návštěvami expozic Královské město nad soutokem, Od pevnosti k salonu 
republiky, Muzeum války 1866 – pro žáky 1. ročníku – doplňuje učivo DEJ, SPV 
 
MZLU Brno  (1. 12. 2016) – přednáška a beseda o možnostech studia – pro žáky 
4. ročníku 
 
Čertovské experimenty (1. 12. 2016) – experimenty v laboratořích Přírodovědecké 
fakulty UHK zaměřené tentokrát na dvě hlavní aktivity: Čertíci v pohybu (roboti z Lega) 
a Pekelná show (světelná show s počítačem) – pro vybrané žáky 1. ročníku 
 
Fingerlandův ústav patologie FNHK (5. 12. 2016, 6. 12. 2016, 19. 12. 2016 
a 20. 12. 2016) – odborná exkurze do laboratoře ústavu, jehož úkolem je zajišťovat 
v celém rozsahu služby nekroptické, bioptické a cytologické – pro žáky 2. ročníku – 
doplňuje učivo ANF, BIO 
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 „S tebou o tobě aneb holky z Venuše, kluci z Marsu“ (15. 12. 2016) – přednáška 
a beseda s Mgr. Alenou Blažkovou o sexuální a rodičovské výchově – pro žáky 1. ročníku 
– doplňuje učivo SPV 
 
Zdobení vánočního stromu (prosinec 2016) – zdobení živého smrku v areálu školy 
„jedlými“ ozdobami, které byly posléze zkonzumovány školními zvířaty – pro žáky všech 
ročníků 
 
Předvánoční setkání v tělocvičně školy spojené s představením školního divadelního 
kroužku  (22. 12. 2016) – pro všechny žáky 
 
Expozice Lidé a peníze (ČNB) a CZECH PRESS PHOTO (26. 1. 2017) – Praha – 
odborná exkurze pro vybrané žáky 4. ročníku – doplňuje učivo PRA, EKO, SPV 
 
Jatka (26. 1. 2016, 10. 2. 2017) – CHOVSERVIS a.s. - TORO Hlavečník, Skaličan a.s. – 
Česká Skalice, MASOKOMBINÁT Jičín a.s. – odborná exkurze pro žáky 4. ročníku – 
doplňuje učivo HTP, PRX 
 
Gaudeamus (25. a 26. 1. 2017) – Praha – veletrh VOŠ a VŠ – pro žáky 4. ročníku 
 
Základy sebeobrany – 2. část (1. 2. 2017, 22. 2. 201, 1. 3. 2017) – přednáška 
PhDr. Jaroslava Matouška z Městské policie doplněná praktickým cvičením – pro žáky 
1. ročníku 
 
Maturitní ples (3. 2. 2017) – maturitní ples pro žáky 4. ročníku a imatrikulační ples 
pro žáky 1. ročníku – pro všechny žáky 
 
Inseminační stanice býků CRV Czech republik (9. 2. 2017 a 2. 3. 2017) – Zásmuky 
u Kolína – odborná exkurze pro žáky 4. ročníku – doplňuje učivo REZ 
ČZU Praha (9. 3. 2017) – přednáška a beseda o možnostech studia – pro žáky 4. ročníku 
 
Politika zaměstnanosti v ČR (15. 3. 2017, 22. 3. 2017, 29. 3. 2017) – beseda 
s pracovnicí Úřadu práce v Hradci Králové – pro žáky 4. ročníku – doplňuje učivo EKO, 
SPV 
 
Aktuální problémy reprodukce skotu (23. 3. 2017) – Chovservis Hradec Králové – 
přednáška a beseda s Ing. Vítězslavem Burdychem – pro žáky 4. ročníku – doplňuje učivo 
REZ 
 
„Anthropoid“  (12. 4. 2017) – Cinestar – filmové představení s protiválečnou a židovskou 
tématikou – pro všechny žáky – doplňuje učivo DEJ, SPV 
 
Výzkumný ústav živočišné výroby (19. a 25. 4. 2017) – Praha Uhříněves – odborná 
exkurze zaměřená na chov a výživu dojnic a genové zdroje skotu a prasat v ČR – pro žáky 
2. ročníku – doplňuje učivo CHZ, VYD 
 
„Peter Black III“  (27. 4. 2017) – Adalbertinum – divadelní představení v anglickém 
jazyce – pro všechny žáky – doplňuje učivo ANJ 
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„Úkryt v ZOO“  (3. 5. 2017) – Cinestar – filmové představení s protiválečnou 
a židovskou tématikou – pro všechny žáky – doplňuje učivo DEJ, SPV 
 
“Hrou proti AIDS“  (2. a 3. 5. 2017) – interaktivní preventivní program ve spolupráci se 
SZŠ HK – pro žáky 1. ročníku – doplňuje učivo SPV 
 
Květinový den (10. 5. 2017) – pro žáky 2. ročníku – preventivní akce prodeje kytiček 
v rámci Dne proti rakovině, který organizuje Liga proti rakovině 
 
Zoopark (9. 6. 2017) – Stěžery – komentovaná prohlídka areálu spojená s odbornými 
přednáškami na téma ochrany mořských želv a outloně váhavého – pro žáky 3. ročníku – 
doplňuje učivo CHD 
 
Veletrh vědy AVČR (9. 6. 2017) – výstaviště PVA EXPO Praha Letňany – interaktivní 
představení vědeckých pracovišť, firem, science center a univerzit v oborech přírodních, 
technických, humanitních i společenských spojené s projekcí dokumentárního filmu 
„Pohyby“ a panelovou diskusí na téma „Energetika budoucnosti“ – pro žáky 1. ročníku – 
doplňuje učivo BIO, CHE, FYZ, MAT 
 
Terénní botanické cvičení (23. 6. 2017) – přírodovědná exkurze do Jiráskových sadů, 
vyhledávání vybraných druhů rostlin – pro žáky 1. ročníku – doplňuje učivo BIO 
 
Přírodovědná exkurze (28. 6. 2017) – přírodovědná exkurze do Novohradeckých lesů, 
seznámení se s hospodařením v Městských lesích, s provozem obory pro černou zvěř, 
s významem myslivosti, se zásadami chovu a lovu zvěře a s péčí o ní, plnění terénních 
botanických a zoologických úkolů – ve spolupráci s Městskými lesy Hradec Králové – 
pro žáky 1. a 3. ročníku – doplňuje učivo BIO 
 
“Závislosti“  (27., 28. a 29. 6. 2017) – přednáška a beseda s Bc. Miroslavem Zavadilem, 
DiS. (Laxus, Semiramis) na téma závislostí – pro žáky 1. a 2. ročníku – doplňuje učivo 
SPV 
 
Muzeum východních Čech Hradec Králové (29. 6. 2017) – přednáška Evoluce 
živočichů a komentovaná prohlídka muzea s návštěvami expozic O motýlech a lidech 
a Velká vizita – pro žáky 2. ročníku – doplňuje učivo BIO 
 
“Dopravní nehoda“ (29. 6. 2017) – beseda se zástupci firmy IDIADA Martinou 
Babkovou a Ing. Tomášem Moserem o dopravních nehodách a jejich prevenci – pro žáky 
3. ročníku – doplňuje učivo MOV, SPV 
 
“Voda v životě lidí i zvířat“  (29. 6. 2017) – environmentálně zaměřené skupinové 
aktivity zaměřené na uvědomění si významu vody v současném světě – pro žáky 
1. ročníku – doplňuje učivo BIO, FYZ, SPV 
 
Slavnostní setkání v tělocvičně školy u příležitosti zakončení školního roku spojené 
s představením školního divadelního kroužku (30. 6. 2017) – pro všechny žáky 
 

- Kroužky pro žáky 
• Divadelní 
• Sportovní 
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• Včelařský 
• Centrum malých zvířat 

 
- Myslivost 

Škola vypisuje volitelný seminář „Myslivost“ pro žáky 4. ročníku.  
• Praktická cvičení  

– střelba na asfaltové terče – broková střelnice Srch (průběžně) 
• Odborné exkurze 

– hon na drobnou zvěř – bažantnice Bříšťany (10. 11. 2016, 20. 12. 2016, 24. 1. 2017) 
– hon na černou zvěř – Městské lesy Hradec Králové (9. 12. 2016) 

• Zkouška z myslivosti – žáci, kteří projeví zájem, mají možnost výuku semináře 
zakončit zkouškou z myslivosti pro první lovecký lístek, která se koná pod záštitou 
Okresního mysliveckého spolku v Hradci Králové. 24. 3. 2017 se zkoušek zúčastnilo 
8 uchazečů z naší školy, 2 prospěli s vyznamenáním, 4 prospěli. 2 uchazeči neprospěli 
z jednoho předmětu, po 30 dnech tento předmět úspěšně opravili a celou zkoušku tedy 
absolvovali také. 

 
- Inseminační kursy 

V průběhu dubna 2017 absolvovalo 21 žáků 4. ročníku kurs inseminace prasat pořádaný 
ve spolupráci s Výzkumným ústavem živočišné výroby v.v.i., Kostelec nad Orlicí 
a následně úspěšně složilo závěrečnou zkoušku. 
V průběhu dubna 2017 absolvovalo 8 žáků 4. ročníku kurs inseminace skotu pořádaný 
ve spolupráci se SŠZE Kostelec nad Orlicí a společností Chovservis a.s., Hradec Králové 
a následně úspěšně složilo závěrečnou zkoušku. 

 
- Školní chov včel a práce včelařského kroužku 

V tomto školním roce jsme včelařili se sedmi včelstvy v nástavkových úlech Langstroth. 
Školní chov včel slouží jako názorná pomůcka pro výuku předmětu „Včelařství“ a jako 
zdroj materiálu pro mikrobiologická vyšetření včel. O včelstva se pomáhají starat žáci 
školy v rámci včelařského kroužku, který se schází pravidelně 1x týdně v odpoledních 
hodinách. Náplní schůzek kroužku je ošetřování včelstev dle ročního období a dále práce 
se včelařským materiálem. Vytáčení medu proběhlo 7. 6. 2017 a 29. 6. 2017. 
Zástupce školy se aktivně účastní schůzí ČSV a podílí se na organizačním zajištění akcí 
včelařského svazu.  

 
- Spolupráce s DANETOU 

Škola spolupracuje se zařízením pro zdravotně postižené děti s kombinovanými vadami 
DANETA v Hradci Králové. Děti se účastní akcí, které škola pořádá. 

 
- Doplňková činnost a pronájmy 

• Vaření obědů pro cizí strávníky 
• Pronájem tělocvičny 
• Pronájem učeben 
• Kurzy ICT 
• Kurzy pro přepravce zvířat 
• Kurz „Člověk a pes“ 

 
- Prezentace školy na www stránkách: 

Internetová prezentace školy je dostupná na adrese: www.sosvet.cz 
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9. Výsledky inspekční činnosti 
 
Kontrola České školní inspekce 
(celá inspekční zpráva viz. http://www.csicr.cz) 
 
Předmět kontroly: 
Předmětem kontroly bylo zjišťování a hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání 
poskytovaného školou, včetně zjišťování a hodnocení naplňování školního vzdělávacího 
programu a jeho souladu s právními předpisy a rámcovým vzdělávacím programem. 
 
Kontrola byla zaměřena na: 
- hodnocení podmínek vzdělávání; 
- hodnocení průběhu vzdělávání; 
- hodnocení výsledků vzdělávání. 
 
Termín:  23. – 25. 1. 2017 
 
Doporučení pro zlepšení činnosti školy: 
Průběžně hodnotit snahu a pokroky žáků a využívat závěry vyučovacích hodin pro shrnutí 
a motivaci žáků k další práci.  
Vést žáky k sebehodnocení pro podporu jejich motivace. 
Uplatňovat principy individuálního přístupu k žákům se speciálními vzdělávacími 
potřebami. 
Pokračovat v systematické práci s výsledky vzdělávání žáků a realizaci odborných 
zahraničních praxí žáků. 
Zvážit zavedení intranetového systému pro transparentní a jednoduše přístupné sdílení 
informací ve škole. 
 
 
 
Kontrola Všeobecné zdravotní pojišťovny 
 
Předmět kontroly: 
Předmětem kontroly byly platby pojistného na veřejné zdravotní pojištění a dodržování 
ostatních povinností plátce pojistného. 
 
Kontrola byla zaměřena na: 
- dodržování oznamovací povinnosti; 
- stanovení vyměřovacích základů a výše pojistného; 
- dodržování termínů splatnosti pojistného; 
- dodržování ostatních povinností plátců pojistného; 
- zasílání kopií záznamů o pracovních úrazech. 
 
Termín:  24. 10. 2016 
 
Výsledek kontroly a odstranění připomínek: 
Kontrolou nebyly zjištěny žádné nedostatky a nebyly uloženy žádné sankce. 
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Kontrola Hasičského záchranného sboru Královéhradeckého kraje 
 
Předmět kontroly: 
Předmětem kontroly bylo dodržování povinností stanovených předpisy o požární ochraně, o 
stanovení podmínek požární bezpečností a výkonu státního požárního dozoru. 
 
Kontrola byla zaměřena na: 
- dokumentaci o začlenění do kategorie činností se zvýšeným požárním nebezpečím nebo 
vysokým požárním nebezpečím; 
- stanovení organizace zabezpečení požární ochrany; 
- preventivní požární prohlídky a požární knihu; 
- dokumentaci požární ochrany obsahující podmínky požární bezpečnosti; 
- doklady prokazující dodržování technických podmínek a návodů vztahujících se k požární 
bezpečnosti výrobků nebo činností; 
- hasicí přístroje; 
- vytváření podmínek pro hašení požárů a pro záchranné práce, označování pracovišť a jiné 
skutečnosti zjištěné při fyzické kontrole. 
 
Termín:  16. 11. 2016 
 
Výsledek kontroly a odstranění připomínek: 
Kontrolou byla zjištěna absence příloh požárního řádu a dále kolaudačního rozhodnutí a 
požárně bezpečnostního řešení stavby pro objekt Stáje se seníkem. Kontrola neuložila žádné 
sankce. Organizace následně provedla nápravná opatření, o kterých písemně informovala 
kontrolující orgán. 
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10. Základní údaje o hospodaření školy 
 
Organizace hospodaří s finančními prostředky na přímé náklady a provozní náklady. Finanční 
prostředky na provozní náklady získává škola od zřizovatele, na přímé náklady od MŠMT 
prostřednictvím zřizovatele. Další finanční prostředky získává z doplňkové činnosti 
(stravování cizích strávníků, celoživotní vzdělávání) a z pronájmů učeben a tělocvičny. 
 
Finanční prostředky poskytnuté na rok 2016 z dotace na přímé náklady byly plně vyčerpány.  
Finanční prostředky z dotace od zřizovatele pro rok 2016 zcela vyčerpány nebyly.  
Zůstatek ve výši 1 579,72 Kč byl převeden jako hospodářský výsledek do rezervního fondu 
v roce 2017. 
 
Celkový zisk z doplňkové činnosti za rok 2016 činil 28 700,33 Kč. 
 
Tato částka byla rovněž rozdělena do fondů organizace. 
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11. Zapojení školy do rozvojových 
     a mezinárodních programů 

 
- Ve školním roce 2016 – 2017 jsme započali další dvouletý cyklus zahraničních stáží, 

nově v rámci programu Erasmus+. Náš projekt nese název „ Young veterinary asistents 
in Europe“ . Cílem tohoto projektu je především zrealizovat co nejvíce odborných 
zahraničních stáží a podpořit tak možnost odborného praktického vzdělávání našich žáků 
a současně možnost získat nové dovednosti v souvislosti s pobytem v zahraničí. 
Na celé dvouleté období se podařilo získat grant Národní agentury Erasmus+ v hodnotě 
85496 Eur. Převážná většina nákladů na stáže je tak financována z tohoto příspěvku, zbylé 
náklady financuje škola z vlastních zdrojů, částečně si na stáž přispívají i žáci. Žákům je 
tak plně hrazena doprava na místo stáže, ubytování, stravování, místní doprava a pojištění. 
Našimi dlouholetými zahraničními partnery jsou: Stredná odborná škola veterinárna 
v Košicích (Slovensko), organizace Euroform RFS v Rende (Itálie), organizace ECTE 
European Centre for Training In Employment v Rethymno (Kréta, Řecko), škola Zespół 
Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im Augustyna Suskiego v Nowem Targu (Polsko) 
a Associação Intercultural Amigos da Mobilidade v Barcelos (Portugalsko). Novým 
partnerem je španělská organizace Esmovia ve Valencii (Španělsko). 
Sjednanými pracovišti jsou různé veterinární ambulance a kliniky a soukromí veterinární 
lékaři. Na Slovensku se jedná o veterinární kliniku Cassovet a Kliniku pro malá zvířata 
a chirurgii a kliniku ptáků a exotických zvířat Univerzity veterinárského lekárstva 
v Košicích. V Itálii jsou sjednána 4 veterinární pracoviště od nejmodernější kliniky 
po relativně běžné ambulance, které ale provádějí i chirurgické zákroky. Na Krétě 
dlouhodobě spolupracuje s jednou veterinární ordinací, která dále spolupracuje s místní 
skupinou pro péči o toulavá zvířata. Nově zde máme zajištěny další dvě až tři nové 
veterinární ordinace-kliniky, které jsou moderně zařízené. V Polsku je prostřednictvím 
střední školy obdobného zaměření jako naše škola navázána spolupráce s dvěma novými 
velice moderními klinikami zaměřenými na veterinární péči o malá zvířata. V Portugalsku 
probíhají stáže v ambulanci pro malá zvířata a dále na farmách chovajících velká 
hospodářská zvířata, kam veterinární lékaři pravidelně dochází. Ve Španělsku by se mělo 
jednat o praxi ve dvou centrech pro toulavá zvířata, která současně disponují vlastní 
veterinární ošetřovnou a veterinárními lékaři. 
Žáci pracují na stážích pod vedením veterinárních lékařů jako jejich asistenti. Mají tak 
možnost přímo v praxi pod vedením zkušených odborníků získat nové vědomosti 
a dovednosti. Žáci se podílejí na všech veterinárních činnostech – asistenci při diagnostice 
a terapii pacientů, asistenci při veterinárních zákrocích, péči o hospitalizované pacienty, 
preventivní veterinární péči, mají možnost zhlédnout podmínky chovů, psích útulků, 
laboratoří a podobných zařízení v zahraničí. Na Slovensku a v Polsku navštěvují i školu 
obdobného zaměření a mohou tak porovnat vzdělávání v tomto oboru v sousedních 
státech.  
Stáží se účastní žáci 3. a 4. ročníku. V letošním školním roce jsme zrealizovali 6 běhů 
stáží, a to v Itálii (6 žáků 3. 9. - 18. 9. 2016), na Krétě (6 žáků 6. 9. - 21. 9. 2016), 
v Polsku (6 žáků 16. 10. - 29. 10. 2017), na Slovensku (6 žáků 16. 10. – 29. 10. 2016), 
v Portugalsku (7 žáků 27. 5. - 10. 6. 2017) a na Krétě (6 žáků 28. 5. – 12. 6. 2017). 
V tomto školním roce tedy absolvovalo stáž celkem 37 žáků. Stáže jsou vždy dvoutýdenní 
tak, aby žáci splnili 10 pracovních dní. Mimo pracovní dny je zajištěn kulturně-poznávací 
program. 
Hlavním cílem stáží je získávání zkušeností v oboru mimo Českou republiku, možnost 
porovnání odborných pracovišť, ale i motivace k dalšímu vzdělávání. Žáci poznávají jiné 
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kulturní prostředí, učí se komunikovat v cizím jazyce a učí se samostatnosti v novém 
prostředí. Odborné stáže tohoto charakteru probíhají na naší škole již několik let a jsou 
mezi žáky velice oblíbené a žádané. Absolventi stáží získávají Certifikáty 
od zprostředkovatelských organizací a vlastních pracovišť a mezinárodně uznávaný 
doklad o absolvování zahraničních stáží EUROPASS – mobility. Současně tyto stáže 
probíhají v souladu se systémem odborného vzdělávání ECVET. 
 
 

- Škola je zapojena jako pilotní do projektu financovaného ESF a Královéhradeckým 
krajem „Zvyšování kvality vzdělávání standardizací a zlepšováním řídících procesů 
ve školách Královéhradeckého kraje“. Účelem pilotního ověření bylo posoudit 
a případně upravit Metodiku hodnocení kvality škol. Expertní tým vyhodnotil kvalitu 
ve čtyřech pilotních školách a vydal doporučení a návrhy k dalším úpravám metodiky. 
Cílovou skupinou jsou žáci, zaměstnanci a vedoucí pracovníci škol zřízených 
Královéhradeckým krajem. 
Škola používá vlastní příručku kvality, která souhrnně dokumentuje postupy, na základě 
kterých jsou řízeny činnosti (procesy) školy nebo na tyto dokumentované postupy 
odkazuje. Vymezuje povinnosti, odpovědnosti a pravomoci vedoucích pracovníků, jejichž 
činnost ovlivňuje kvalitu vzdělávacího procesu. 
Příručka kvality je také určena k prezentaci školy na veřejnosti a slouží jako základní 
informace pro žáky, rodiče nebo zájemce o služby školy, kteří se chtějí seznámit se 
zásadami platnými při zabezpečování systému managementu kvality. 
V rámci nastavených procesů v praxi využíváme procesy: H 10 Přijímací řízení, H 30 
Ukončení vzdělávání, R 30 Řízení finančních zdrojů, R 40 Řízení lidských zdrojů, R 50 
Infrastruktura a správa budov, P/R 10 Stížnosti a oznámení a P/R 20 Vnitřní kontroly 
a interní audity. Praxe prokázala, že popsání konkrétních procesů vede k systematickému 
uspořádání a přehlednosti v hierarchii využívaných dokumentů. Výsledným efektem je 
zkvalitnění a zefektivnění práce managementu školy ve smyslu optimálního zpřístupnění 
informací všem zaměstnancům. 
Konkrétní dopad prověření procesů jsme zaznamenali např. v novém uspořádání 
používaných směrnic, které jsou nyní rozřazeny dle využívání konkrétními zaměstnanci. 
V rámci pedagogické činnosti školy byl aktualizován proces přijímacího řízení, ve kterém 
jsou dokumenty řazeny dle časové posloupnosti jejich využití. 
Ve školním roce 2016/17 v rámci udržitelnosti projektu škola dále využívala výstupy 
projektu ke zlepšování řídících procesů převážně v oblasti řízení lidských zdrojů. Tato 
skutečnost vedla ke stabilizaci pedagogického sboru i provozních zaměstnanců školy. 
Škola plánuje i do budoucna využívání a postupné rozšiřování vytvořených procesů 
v souvislosti se změnami platných právních předpisů. Aktuálně dochází k úpravám 
procesů H 10 Přijímací řízení a H 30 Ukončení vzdělávání. 
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12. Zapojení školy do dalšího vzdělávání 
v rámci celoživotního učení 

 
- Akreditace MŠMT k provád ění těchto vzdělávacích programů:  

• Učíme moderně a přitažlivě přírodní vědy (využití výpočetní a didaktické techniky 
ve výuce) 

• Počítač jako podpora výuky chemie 
• Provádění vzdělávacích programů akreditovaných pro účely zákona č. 563/2004 Sb., 

o pedagogických pracovnících 
 
- Akreditace Ústřední komise na ochranu zvířat Ministerstva zemědělství 

• Akreditace podle § 15 odst. 2 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání 
ve znění pozdějších předpisů k provádění pokusů na zvířatech 

• Kurzy pro dopravce zvířat (12. 9. 2016, 6. 3. 2017) 
Odborný kurz je určen pro dopravce (průvodce, zaměstnance, třetí osoby) přepravující 
zvířata pro obchodní účely na vzdálenost větší než 50 km, kteří jsou při kontrole 
povinni se prokázat, že mají odbornou kvalifikaci stanovenou dle § 29 zákona 
č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání ve znění zákona č. 77/2004 a prováděcí 
vyhlášky č. 193/2004 Sb., o ochraně zvířat při přepravě. 

 
- Kurzy Informa ční gramotnosti pro Agrární komoru v Hradci Králové 
 
- Odborné veterinární kurzy 

• Nemoci kopyt (25. 2. 2017) – workshop 
(Ing. Jana Nápravníková a MVDr. Jan Šterc, Ph.D. – EDUvet.cz) 

• Onemocnění a chirurgie očních víček a jejich řešení (25. - 26. 3. 2017) – workshop 
(MVDr. Jiří Beránek, Ph.D. – Samohýl group a.s.) 

 
- Spolupráce s Českým včelařským svazem 

V areálu školy se pravidelně pořádají schůze ZO ČSV Hradci Králové za aktivní účasti 
zástupců školy. 

 
- Cvičná škola České zemědělské univerzity v Praze  

(praxe studentů katedry pedagogiky pod vedením pedagogických pracovníků školy) 
V tomto školním roce se praxe zúčastnila 1 studentka ČZU. 

 
- Fakultní škola Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové 

(souvislé a oborové praxe studentů fakulty pod vedením pedagogických pracovníků školy) 
V tomto školním roce se praxe zúčastnilo 6 studentů v předmětu Biologie, 2 studenti 
v předmětu Chemie, 1 student v předmětu Tělesná výchova, 1 student v předmětu Dějepis, 
1 student v předmětu Matematika. 
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13. Realizované projekty financované z cizích zdrojů 
 
- Dotační program 21. Centra odborné přípravy 

Dotační program byl vyhlášen Ministerstvem zemědělství. 
Forma dotace: dotace na pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku. 
Finanční prostředky projektu budou čerpány v letech 2016-2021, každý rok ve výši cca 
1 845 000,- Kč. 
V rámci dotačního programu získala škola finanční prostředky na modernizaci vybavení 
COP učebními pomůckami, což umožní zvýšit kvalitu ve vzdělávání a žákům dá možnost 
lépe si osvojit odborné dovednosti nezbytné pro výkon budoucího povolání. 
 
Termín 1. fáze realizace: 16. 7. 2016 - 4. 11. 2016 
V první fázi realizace projektu byly prostředky využity na vybavení cvičného 
chirurgického sálu. Byl zakoupen monitor životních funkcí, cryotom, elektrokauter, pulsní 
oxymetr, dentální jednotka, operační stůl, operační světlo s dlouhým ramenem, čelovka 
bezdrátová s binokulární lupou, parní sterilizátor, horkovzdušný sterilizátor, 
anesteziologický přístroj. Dále byla vybavena cvičebna nemocí zvířat a praxe 
videoendoskopem s přenosným monitorem, záznamem fotografií a videí, infuzní pumpou, 
veterinárním ultrazvukem vyšetřovacím a veterinárním ultrazvukem mobilním. Také byly 
vybaveny odborné laboratoře. Laboratoř laboratorní techniky centrifugou, laboratoř 
technologie a hygieny potravin analyzátorem mléka a lactosanem, a laboratoř reprodukce 
zvířat fluorescenčním mikroskopem s fázovým kontrastem. 
Čerpaná částka: 1 807 836,80 Kč (z toho 10% účast zřizovatele) 

 
  
- Projekt „Podpora rozvoje školy“ 

Výzva z OP VVV „Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – šablony 
pro SŠ a VOŠ I“. 
V květnu 2017 byla podána žádost o finanční podporu projektu, která byla schválena. 
Jedná se o dvouletý projekt zaměřený na zvýšení kvality výchovy, vzdělávání 
a proinkluzivnost. V rámci projektu bude ve škole působit školní psycholog, budou 
uskutečněny šablony zvyšující osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů (DVPP, 
stáže u zaměstnavatelů, tandemová výuka), budou podpořeny extrakurikulární rozvojové 
aktivity – doučování žáků školy ohrožených školním neúspěchem. Do projektu budou 
zapojeni pedagogové školy. 
 
Termín realizace: 1. 9. 2017 - 30. 8. 2019 
Schválená podpora: 961 732,- Kč 
 

 
- „Rekonstrukce dílny pro včelařský kroužek – SOŠ veterinární Hradec Králové“ 

Výzva IROP č. 57 „Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání“ 
V dubnu 2017 byla podána žádost o dotaci na projekt. V rámci projektu by mělo dojít 
ke zvětšení a úpravě nevyhovujících prostor a jeho přeměně na multifunkční včelařskou 
plně vybavenou dílnu, která by byla využívána členy včelařského kroužku při SOŠ 
veterinární v Hradci Králové. Dílna by měla být také využívána v rámci spolupráce školy 
s přírodovědnými nebo včelařskými kroužky vybraných vzdělávacích institucí a při výuce 
předmětu včelařství na škole. 
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- Projekt zaměřený na prevenci rizikového chování a zdravý životní styl mladistvých 
Škola obdržela mimořádný účelový příspěvek od KÚ KHK na realizaci projektu 
zaměřeného na prevenci rizikového chování a zdravý životní styl dětí a mládeže. V rámci 
tohoto projektu byly v červnu 2017 uspořádány pro žáky školy interaktivní přednášky 
na téma závislostního chování a možnosti zajištění pomoci – kam se obrátit v případě 
problémů. Besedy zajišťovali zkušení lektoři z K-centra a Semiramis 
 
Výše účelového příspěvku: 14 000,- Kč 
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14. Spolupráce s organizacemi zaměstnavatelů 
    a s odborovou organizací 

 
- Komora veterinárních lékařů a veterinárních techniků 

• Organizuje mezinárodní soutěž pro žáky škol s veterinárním zaměřením – „O cenu 
ústředního ředitele Státní veterinární správy ČR“. 

 
- Členství v Agrární komoře 

• Škola pořádá kurzy Informační gramotnosti pro Agrární komoru v Hradci Králové. 
 
- Členství v Českém včelařském svazu 

• Spolupráce se ZO ČSV Hradec Králové při pořádání Medobraní na veterině. 
 
- Pracoviště praxe ve veterinární i zemědělské oblasti, která jsou škole poskytována 

na základě smluvní spolupráce: 

Pracoviště praxe ve školním roce 2016/17 

AGRO Chomutice, a.s. – školní závod, farma Staré Smrkovice, farma Trtěnice 
Zemědělské družstvo Chýšť 
Národní hřebčín Kladruby nad Labem, s.p.o., provoz Hřebčín Slatiňany 
Mave Jičín, a.s. – farma Vršce, farma Soběraz 
Zemědělské družstvo Všestary, farma Chlum, farma Neděliště 
NIVA, s.r.o., Dolní Přím 
CHOVSERVIS, a.s, TORO Hlavečník 
Státní veterinární ústav Hradec Králové, Hradec Králové 
Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem, Centrum hygienických laboratoří – 
zkušební laboratoř, Hradec Králové 
EMPLA AG spol. s.r.o., Hradec Králové 
LabMediaServis, s.r.o., Jaroměř 
MASOKOMBINÁT Jičín, a.s. 
Řeznictví – uzenářství Francouz, s.r.o., Heřmanův Městec 
Skaličan, a.s., Česká Skalice 
ZOO Dvůr Králové nad Labem, a.s. 
ZOO Liberec 
Záchranná stanice a ekocentrum Pasíčka, Proseč 
Školky – realizace sadových úprav, s.r.o., Hradec Králové – Kukleny 
Podnik pro výrobu vajec v Kosičkách, s.r.o., Kosičky 
Hřebčín Kněžičky, s.r.o., Kněžičky 
Ústav molekulární genetiky AV ČR, v.v.i., Praha 4 
Veterinární nemocnice AEUSCULAP, s.r.o., Pardubice Nové Jesenčany 
Veterinární klinika Equine Vet Service, a.s., klinika Heřmanův Městec – Nový Dvůr 
Veterinární klinika HKVet, s.r.o. - MVDr. R. Finsterle, Na Brně, Hradec Králové  
Veterinární klinika MVDr. J. Beránek, Husova, Pardubice 
Veterinární centrum VIVA - MVDr. V. Hypská, Medkova, Hradec Králové  
Veterinární klinika ŠtrosVet – MVDr. K. Štros, CSc., Hradecká, Holice 
Veterinární klinika Štrossovka, s.r.o. – MVDr. V. Tlučhoř, CSc., Štrossova, Pardubice 
VET-KLINIKA, s.r.o. – MVDr. J. Ekr, Pražská, Hradec Králové 
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Škola má v areálu vlastní pracoviště praxe: 
• školní stáj 
• školní vyšetřovna zvířat 
• školní pitevna 
• školní laboratoře 
• školní sýrárna 
• školní masná výroba 
• centrum zájmových zvířat 
• školní pozemky 
• školní včelnice 
• školní veterinární ambulance 
• školní cvičný chirurgický sál 
• školní kotec psů 
• školní chov drůbeže a králíků 
 
Součástí školních pracovišť praxe jsou tato zvířata: 
• koně 
• kráva 
• ovce 
• kozy 
• drůbež 
• králíci 
• psi 
• včely 
 
Zvířata slouží pro praktická cvičení a praxi z odborných veterinárních a zemědělských 
předmětů.  
V loňském roce byla zahájena stavba venkovního ustájení pro koně za účelem zlepšení 
jejich welfare (přístřešek a pevná ohrada) z prostředků SRPŠ, která byla dokončena 
v květnu 2017. 
Školní stáji bylo opětovně uděleno oprávnění k používání pokusných zvířat. Rozhodnutí 
vydalo MZe odbor živočišných komodit dne 12. 3. 2014 podle platných předpisů. Platnost 
akreditace je pět let. Zároveň byly dle výše uvedeného zákona vypracovány nové projekty 
pokusů a schváleny resortní komisí MŠMT. 
Zvířata ve školní stáji jsou registrována v databázi Ústřední evidence hospodářských 
zvířat. Učitelé, kteří se zvířaty pracují, mají osvědčení o odborné způsobilosti podle § 15d 
ods.3 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání ve znění pozdějších předpisů. 
 
Během roku pracují žáci 4. ročníku v sýrárně, kde se učí zpracovávat pasterované mléko, 
ze kterého vyrábějí čerstvý tvaroh, tvarohový sýr, syrovátkové nápoje a jogurt. V tomto 
školním roce byla výroba rozšířena o balkánský sýr a smetanový zákys přírodní a jeho 
ochucené varianty. 
Další potravinářskou činností, kterou se žáci posledního ročníku učí během praxe, je 
zpracování masa, realizované na pracovišti masné výroby, kde vyrábějí prejt, tlačenku, 
masné nádivky a paštiky. 
V areálu školy je včelnice, která doplňuje výuku předmětu včelařství. Probíhá zde také 
činnost včelařského kroužku. 

 
- Odborová organizace ve škole nepůsobí. 
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Výroční zpráva o činnosti školy byla předložena ke schválení školské radě v souladu s § 168, 
odst. 1, písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 
odborném a jiném vzdělávání, školský zákon ve znění pozdějších předpisů, § 7, odst. 2 
vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv 
a vlastního hodnocení školy a jednacím řádem Školské rady Střední odborné školy 
veterinární, Hradec Králové-Kukleny, Pražská 68 dne 13. 10. 2017. 
Dne 16. 10. 2017 byla Výroční zpráva o činnosti školy schválena v souladu s platným 
jednacím řádem školskou radou Střední odborné školy veterinární, Hradec Králové-Kukleny-
Pražská 68. 
 
 
 
Ing. Bc. Hana Rubáčková 
ředitelka školy 
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