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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 třída 68/18 
500 04  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 
13 371 28,54 12,37 
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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 
 
Datová schránka: 
8wtyk2a 
 
 
Školská rada: 
Ve dnech 23. a 24. 11. 2017 byli podle § 167 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, 
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění 
pozdějších předpisů zvoleni 2 členové školské rady za zákonné zástupce nezletilých žáků 
a zletilé žáky a 2 zástupci za pedagogické pracovníky školy. 
2 členové školské rady za zřizovatele byli jmenováni zřizovatelem na dobu 3 let s účinností 
od 20. 2. 2018. 
Ustavující jednání školské rady se konalo 5. 4. 2018. 
Dne 8. 10. 2018 se uskutečnila volba jednoho člena školské rady za pedagogické pracovníky 
školy (stávající člen rady přestal být zaměstnancem školy). 
 
 
Při škole působí Spolek přátel Střední odborné školy veterinární Hradec Králové – 
Kukleny  a Rada studentů. 
 
 
Centrum odborné praxe zahrnuje tato pracoviště praxe v areálu školy: 
• Školní stáj 
• Vyšetřovna zvířat 
• Fyzioterapie zvířat 
• Centrum malých zvířat 
• Školní sýrárna a zpracování masa 
• Školní včelnice 

 
Součástí Centra odborné 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.  
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Školní stáji je uděleno oprávnění k používání pokusných zvířat. Rozhodnutí vydalo 
Ministerstvo zemědělství, odbor environmentální a ekologického zemědělství, oddělení 
ochrany zvířat dne 16. 5. 2019. Platnost akreditace je pět let. Zároveň jsou dle výše 
uvedeného vypracovány 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. 
 
 
Součástí školy je Školní jídelna 
Kapacita: 300 jídel 
IZO: 102 754 772 
Místo poskytovaných školských služeb: Pražská třída 68/18, 500  04 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. 2018 od prvního 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 
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3. Personální zabezpečení činnosti školy 
 
Pedagogičtí pracovníci: 
 
Celkový počet: 31 (z toho 1 školní psycholog) 
Z toho kvalifikovaných 31 (z toho 1 školní psycholog) 
 
Přepočtený počet pracovníků za školní rok 2018/2019: 28,70 (z toho 0,44 školní psycholog) 
(V tomto počtu nejsou zahrnuti externí učitelé v počtu 0,25 přepočtení pracovníci.) 
 
Počet absolventů škol, kteří nastoupili na školu na místo pedagogického pracovníka: 1 
 
 
Nepedagogičtí pracovníci: 
 
Celkový počet: 14 
Z toho kvalifikovaných 14 
 
Přepočtený počet pracovníků za školní rok 2018/2019: 13,44 (i s DČ) 
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4. Přijímací řízení 
 
Přijímací řízení pro školní rok 2019/2020 
 

Kód oboru Název oboru 1. kolo 

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

224 120 (z toho 13 chlapců) 
 
V řádném termínu zápisový lístek odevzdalo 83 uchazečů. 
 
Proti rozhodnutí ředitelky o nepřijetí ke vzdělávání se odvolalo 56 uchazečů. V odvolacím 
řízení ředitelka školy vyhověla 37 uchazečům. 
 
19 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. Výsledky vzdělávání žáků 
 
I. Prospěch a docházka žáků všech ročníků – k 30. 6. 2019 
 
Obor vzdělání poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou 
43-41-M/01 Veterinářství 
Žáci celkem 371 
Prospěli s vyznamenáním 38 
Prospěli  326 
Neprospěli 7 
         z toho opakující ročník 0 
Průměrný prospěch žáků 2,08 
Průměrný počet zameškaných hodin na žáka 127,04 
         z toho neomluvených 0,44 
 
II. Žáci konající opravné či komisionální zkoušky – k 30. 6. 2019 
 

Ročník 
Obor vzdělání poskytující střední 
vzdělání s maturitní zkouškou 

Počet 
žáků Předmět 

1.  43-41-M/01 Veterinářství 

1 anatomie a fyziologie 
1 biologie a ekologie 
2 chemie 
2 matematika 

2. 43-41-M/01 Veterinářství 1 praxe 

3. 43-41-M/01 Veterinářství 

4 anglický jazyk 
3 biochemie 
1 ekonomika 
3 informatika 
5 matematika 
5 praxe 

4. 43-41-M/01 Veterinářství 

5 anglický jazyk 
1 český jazyk a literatura 
1 ekonomika 
2 chov a výživa hospodářských zvířat 
1 kynologie a kosmetika zvířat 
3 matematika 
6 nemoci hospodářských zvířat 
2 praxe 
2 reprodukce zvířat 
6 seminář z anglického jazyka 
1 seminář z matematiky 
1 společenské vědy 
1 tělesná výchova 
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Důvodem konání opravných či komisionálních zkoušek je nejčastěji nízká docházka, špatné 
studijní výsledky a neodevzdání ročníkové práce (praxe a informatika). 
 
III. Výsledky maturitních zkoušek – podzimní zkušební termín – září 2018 
 
Kód a název oboru 
43-41-M/01 Veterinářství 

Žáci konající 
zkoušky celkem 

Prospěli 
s vyznamenáním Prospěli  Neprospěli  

Řádný termín 8 0 1 7 
Náhradní termín 0 0 0 0 
Opravná maturitní zkouška 17 0 10 7 
Celkem 25 0 11 14 
 
 
IV. Výsledky maturitních zkoušek – jarní zkušební termín – stav k 30. 6. 2019 
 

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

Žáci konající 
zkoušky celkem 

Prospěli 
s vyznamenáním 

Prospěli  Neprospěli  

Řádný termín 99 21 61 17 
Náhradní termín 2 0 1 1 
Opravná maturitní zkouška 12 0 11 1 
Celkem 113 21 73 19 
 
 
V. Hodnocení chování žáků – stav k 30. 6. 2019 
 

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

Počet žáků – hodnocení 

velmi dobré uspokojivé neuspokojivé 
Obory vzdělání s maturitní zkouškou 367 2 2 
 

Výchovná opatření   Počet  
Napomenutí třídního učitele  5 
Napomenutí vedoucího učitele praxe  0 
Důtka třídního učitele  4 
Důtka vedoucího učitele praxe 0 
Důtka ředitele školy  6 
Pochvala třídního učitele  12 
Pochvala vedoucího učitele praxe 6 
Pochvala ředitele školy  4 
Podmíněné vyloučení ze školy  0 
Vyloučení ze školy  0 
 
Hlavním důvodem udělení výchovných opatření (napomenutí, důtky, podmíněné vyloučení) 
je porušování školního řádu (pozdní omlouvání absence, neomluvené hodiny). 
Hlavním důvodem udělení pochval jsou vzorné studijní výsledky, reprezentace školy, práce 
pro školu, třídu. 
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6.  Prevence sociálně patologických jevů 
 
Ve škole je zřízeno školní poradenské pracoviště, ve kterém působí výchovný poradce, školní 
metodik prevence (ŠMP), školní psycholog a poradce pro žáky s SPU. 
Škola vytváří minimální preventivní program školy (MPP). 
 
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, služby 
nabízené školní psycholožkou, 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“) 

- rozpoznat a zajistit včasnou intervenci v případech šikany, domácího násilí, kriminality 
páchané na dětech, záměrného sebepoškozování a poruch příjmu potravy 

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

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

chování. 
 
Údaje o plnění stanovených cílů: 
- vzdělávání ŠMP (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; Psychologie, Učitelské 
noviny; studium odborné literatury a materiálů vydávaných MŠMT 

- využití informačního portálu: www.prevence-info.cz 
- spolupráce s okresním metodikem prevence  

- vzdělávání pedagogických pracovníků  
- využívání odborné literatury třídními učiteli, učiteli informatiky (prevence 

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

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

- spolupráce ŠMP s výchovným poradcem, školním psychologem, poradce pro žáky 
s SPU a vedením školy 

- spolupráce ŠMP s třídními učiteli, popřípadě s vychovateli z domova mládeže 
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- pohovory s žáky (skupinové, individuální); ankety a dotazníky týkající se míry 
spokojenosti žáků s vybranými programy prevence rizikového chování 

- pravidelná aktualizace informací 
- v budově školy je umístěna informační nástěnka pro žáky, na které jsou uvedeny 

kontakty pro řešení krizových situací; žáci mají možnost dohodnout si kdykoliv 
pohovor s výchovným poradcem nebo ŠMP, k dispozici je každý den dopoledne nebo 
odpoledne školní psycholog 

- na začátku školního roku se přicházejí poradenští pracovníci (tj. ŠMP, výchovný 
poradce, školní psycholog, poradce pro žáky s SPU) 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 Domova mládeže 
- rodiče i vychovatelé mají kdykoliv možnost domluvit si konzultaci s výchovným 

poradcem, školním psychologem, poradcem pro žáky s SPU nebo ŠMP, popřípadě 
využít jejich služby v průběhu pravidelných informačních schůzek pro rodiče a zákonné 
zástupce 

- besedy, přednášky a akce pro žáky 
- interaktivní beseda „Závislosti a návykové látky“ (11. 9. 2018) – pro žáky 1. ročníku 
- preventivně adaptační dny pro žáky jednotlivých tříd nastupujícího 1. ročníku 

ve spolupráci s organizací PROSTOR PRO, o. s. (12. 9., 13. 9. a 20. 9. 2018) – 
jednodenní akce k vzájemnému seznámení se a stmelení nově vznikajícího třídního 
kolektivu kladně hodnocená žáky i třídními učiteli 

- interaktivní beseda „Vliv subkultur a vrstevnických skupin“  (13. 9. 2018) – 
pro žáky 2. ročníku 

- Den zvířat (4. 10 2018) - posilování vztahu ke škole a učení se kontaktu se širokou 
veřejností) 

- základy sebeobrany pro žáky 1. ročníku (9. 10., 10. 10. a 16. 10. 2018 a 5. 2., 12. 2. 
a 5. 3. 2019) - Městská policie – dvakrát dvě hodiny v průběhu školního roku pro 
každou třídu 

- projektový den „Etická výchova – komunikace a sebepoznání“ podpořený dotací 
KÚ KHK (17. 10. 2018) – pro všechny žáky – interaktivní program zaměřený zejména 
na pracovní etiku, etické jednání ve vztahu k sobě i druhým, kyberšikanu, etický kodex, 
vstup na trh práce a komunikaci s ním spojenou 

- přednáška „S tebou o tobě aneb holky z Venuše, kluci z Marsu“ pro žáky 
1. ročníku (2. 11. 2018) – sexuální a rodičovská výchova (kladně přijímaná přednáška 
s následnou besedou o intimních problémech dospívání a zásadách bezpečného sexu) 

- předvánoční setkání v tělocvičně školy spojené s představením školního 
divadelního kroužku (21. 12. 2018) – pro všechny žáky – připomenutí významu 
křesťanských svátků, posilování vztahů vůči škole, výchova k úctě k práci ostatních 

- Salinger, z.s. (14. 1., 16. 1. a 18. 1. 2019) – beseda s pracovníky a představení nabídky 
služeb nízkoprahového zařízení pro podporu a pomoc dětem a mládeži žákům 
1. ročníku 

- maturitní ples (1. 2. 2019) - posílení vztahu ke škole, symbolické předávání pomyslné 
štafety žáků 4. ročníku mladším spolužákům, prezentace školy před širokou veřejností 

- filmové představení „Arnošt Lustig – devět životů“ v Adalbertinu (15. 4. 2019) – 
pro žáky 1. – 3. ročníku – film inspirovaný životními osudy významného českého 
spisovatele, doplněný besedou s autorem na téma židovské otázky – prevence rasismu 
a xenofobie 
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- prezentace ročníkových prací žáků 3. ročníku pro žáky 1. a 2. ročníku (10. 4. 2019) 
- výchova ke kultivovanému vystupování a prezentaci výsledků vlastní tříleté práce 
spojená s přijímáním pozitivních i negativních reakcí publika 

- „Poslední zvonění“  (30. 4. 2019) - posílení vztahu ke škole, symbolické předávání 
pomyslné štafety žáků 4. ročníku mladším spolužákům 

- „Hrou proti AIDS“  (13. a 14. 5. 2019) – pro žáky 1. ročníku – interaktivní program 
připravený SZŠ v HK zaměřený na zodpovědné chování v mezilidských vztazích 
a prevenci pohlavně přenosných chorob 

- sportovní kurz pro žáky 2. ročníku – Plátěná osada, Splzov u Malé Skály (3. - 
7. 6. 2019) – sportovní, zdravotní a branná příprava spojená s posilováním mezitřídních 
vztahů a schopností vzájemné pomoci 

- „T řeťáci prvákům“ (26. 6. 2019) - každoroční akce žáků 3. ročníku, kteří připraví 
pro žáky 1. ročníku program v hradeckých lesích, doplněný odbornými přednáškami 
o funkci lesa – výchova ke spolupráci, posilování mezitřídních vztahů 

- “Právní povědomí“  (27. 6. 2019) - Semiramis o. s. - přednáška a beseda pro žáky 
2. ročníku 

- slavnostní ukončení školního roku spojené s vyhodnocením nejlepších žáků 
reprezentujících školu doplněné představením divadelního kroužku (28. 6. 2019) - 
prohlubování schopnosti vážit si práce a úspěchů ostatních, posilování vztahu ke škole 

- dlouhodobé akce 
- Adopce na dálku (pravidelná finanční podpora vzdělávání indického dítěte – výchova 

k solidaritě a lidskosti, prevence rasismu a xenofobie) 
- Adopce surikat v ZOO Dvůr Králové (pravidelná finanční podpora chovu ohroženého 

druhu zvířat – výchova ekologického přístupu k životnímu prostředí a ochraně 
živočišných druhů) 

- zapojení školy do celostátního projektu prevence šikany „Nenech to být“ 
- volnočasové aktivity žáků podporované školou 

- divadelní kroužek 
- sportovní kroužek (kinball, volejbal, basketbal, florbal, posilování, agility) 
- včelařský kroužek 
- zájmové chovy 
- výuka myslivosti v rámci volitelných předmětů pro žáky 4. ročníku (možnost složení 

myslivecké zkoušky). 
 
Práce školního psychologa 
- individuální konzultace s žáky, pomo při řešení krizových situací 
- individuální konzultace s učiteli a s vedením školy 
- vedení Skupiny zážitkového tvoření – arteterapie pro zájemce z žáků 
- beseda na téma Perspektivní trávení volného času – pro třídy 3. ročníku (listopad 2018) 
- beseda na téma Učební styly – pro třídy 1. a 2. ročníku (prosinec 2018/leden 2019) 
- sociometrické šetření ve třídách a následná konzultace výsledků s třídními učiteli. 
 
Práce poradce pro žáky s SPU 
- schůzky se zájemci z řad žáků se specifickými poruchami učení 
- každotýdenní reedukační hodina pro 3 žáky 1. ročníku – na každou hodinu byl připraven 

pracovní list (90 % jazykové učivo, literární stránka pouze okrajově) vycházející z učiva ZŠ 
a z dotazníku zadaného žákům při první hodině, kde byly zjišťovány jazykové nedostatky; 
listy žáci zpracovávali při hodinách, případně i doma a poté byly společně opravovány, 
s chybami se dále pracovalo; žákům bylo umožněno pracovat v malém kolektivu, nebyli 
stresování časem a studem, což se projevilo pozitivně 
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7. Další vzdělávání pedagogických pracovníků 
 

Druh dalšího vzdělávání Počet PP Místo a datum konání 

Prázdninový pobytový kurz pro učitele AJ – 
obecná angličtina a metodika  

2 Easy English, Seč 
(14. - 20. 7. 2018) 

Letní intenzivní kurz AJ 1 JŠ CC, České Budějovice 
(23. 7. - 27. 7. 2018) 

Letní intenzivní kurz AJ 1 JŠ Angličtina OK, HK 
(30. 7. - 3. 8. 2018) 

Maturita Super-Speaker 
(webinář) 

1 Bohemian Venture  
(28. 8. 2018) 

Use IT or Lose It  
(webinář) 

1 Bohemian Venture  
(29. 8. 2018) 

Pokračovací krizová intervence tváří v tvář 1 Remedium, Praha 
(3. - 5. 9. 2018) 

Odborná stáž na pracovišti možného 
zaměstnavatele našich žáků 

1 SVÚ Praha, Praha 
(3. - 7. 9. 2018) 

Magnetoterapie 2 BIOMAG, škola 
(10. 9. 2018) 

Setkání vítězů a organizátorů krajských kol 
předmětových soutěží s představiteli KHK 

1 KÚ KHK, HK 
(11. 9. 2018) 

VET classes 
 

1 Prion, Aldis HK 
(15. - 16. 9. 2018) 

Analyzátor spermatu 
POL+DUCH+KVA 

3 YBUX, škola 
(17. 9. 2018) 

Pozitivní posilování ve výcviku psů – úvodní 
část a praktický trénink 

1 HappyPet, Jeníkovice 
(19. 9. 2018) 

Zoner photo studio X 1 Zoner photo, HK 
(26. 9. 2018) 

Elektroterapie 
POL 

3 SMAPRO design, škola 
(27. 9. 2018) 

Na pomoc učitelům dějepisu – Marie Terezie 1 CVKHK, HK 
(2. 10. 2018) 

Odborná stáž na pracovišti možného 
zaměstnavatele našich žáků  

1 Veterinární klinika Axa, Rosice 
u Brna (8. - 12. 10. 2018) 

Pokračovací krizová intervence tváří v tvář 1 Remedium, Praha 
 (8. – 10. 10. 2018) 

Školní stravování 1 Společnost pro výživu,Pardubice 
(9. 10. 2018) 

To Teach or Not To Teach  
(webinář) 

1 Bohemian Venture  
(11. 10. 2018) 

Odborná stáž na pracovišti možného 
zaměstnavatele našich žáků 

1 SVÚ Praha, Praha 
(15. - 19. 10. 2018) 

Ekonomické praktikum pro učitele 1 Eduko, Praha 
(22. 10. 2018) 

MS roadshow pro školy – konference IT 1 Microsoft, HK 
(23. 10. 2018) 
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Světový den výživy 1 Společnost pro výživu, Praha 
(25. 10. 2018) 

Možnosti a limity společného vzdělávání 
v pedagogické praxi 

1 NIDV, HK 
(26. 10. 2018) 

Ústřední zasedání komise biologické 
olympiády 

1 ÚKBO, Praha 
(1. 11. 2018) 

Zajímavé metody výuky moderních dějin 1 ŠVPVP, HK 
(1. 11. 2018) 

Bakalářská konference 2 
 

Bakaláři, Pardubice 
(6. 11. 2018) 

Intervizní setkání školních psychologů 1 Mozaika, HK 
(8. 11. 2018) 

LARP 1 Cesty časem, Lipnice 
(9. 11. 2018) 

Pokračovací krizová intervence tváří v tvář 1 Remedium, Praha 
 (12. - 14. 11. 2018) 

E-bezpečí 
 

1 KÚ KHK, HK 
(13. 11. 2018) 

19. setkání škol a institucí KHK rozvíjejících 
ekologickou výchovu 
KAPRADÍ 2018 

1 SEVER, Vila Čerych – Česká 
Skalice (23. 11. 2018) 

Matematika pro život III. 2 NIDV, HK 
(28. 11. 2018) 

Marketing pro školy 
 

1 Hospodářská komora KHK, HK 
(28. 11. 2018) 

Odborná stáž na pracovišti možného 
zaměstnavatele našich žáků 

1 Centrum hygien. laboratoří, HK 
(3. - 7. 12. 2018) 

Seminář pro učitele - SOČ 1 NIDV, Praha 
(4. 12. 2018) 

Aktuální otázky výuky ekonomiky na SŠ 
 

2 NIDV, Praha 
(6. 12. 2018) 

Uzavírání smluv na praxi 1 KÚ KHK, Trutnov 
(10. 12. 2018) 

Předkládání žádostí v rámci Výzvy 2019 
(webinář) 

1 Erasmus+ 
(10. 12. 2018) 

Pokračovací krizová intervence tváří v tvář – 
evaluační setkání 

1 Remedium, Praha 
 (10. - 12. 12. 2018) 

Hodnotitel ústní zkoušky – AJ 
(e-learning) 

1 ŠVPVP, HK 
(11. 12. 2018) 

Hodnotitel ústní zkoušky – AJ 
(prezenční studium) 

1 NIDV, Pardubice 
(7. 1. a 14. 1. 2019) 

Originální způsoby výuky AJ – slovní 
zásoba, poslech, mluvení 

1 ŠVPVP, HK 
(11. 1. 2019) 

Nové metody výuky o holocaustu 1 NIDV, KU KHK 
(19. 1. 2019) 

IVP a PLPP ve středním vzdělávání 
(seminář v rámci DVPP APIV B) 

29 NIDV, škola 
(1. 2. 2019) 

Vztahy a komunikace 
 

31 KÚ KHK, škola 
(6. 2. 2019) 
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Skenování webových stránek – Zvýšení 
kyberbezpečnosti škol a školských zařízení 

2 KÚ KHK, HK 
(11. 2. 2019) 

Šablony pro SŠ a VOŠ II 2 KÚ KHK, HK 
(13. 2. 2019) 

Jak dosahovat lepších výsledků ve škole 
a pracovat a učit se s radostí – zkušenosti 
ze Slovenska i od nás  

1 KÚ KHK, HK 
(14. 2. 2019) 

Maturitní zkoušky 1 NIDV, HK 
(15. 2. 2019) 

Nové metody výuky holocaustu 1 KÚ KHK, HK 
(18. 2. 2019) 

Microsoft EDU Days 1 Microsoft, Praha 
(20. 2. 2019) 

Řízení a monitoring projektů Šablony II 
v praxi 

1 Seminaria, Praha 
(20. 2. 2019) 

Intervizní setkání školních psychologů 1 Mozaika, HK 
(21. 2. 2019) 

Inovativní metody výuky angličtiny 
 

2 
 

KÚ KHK, HK 
(22. - 23. 2. 2019) 

Aktualizace RVP  4 SOSVET, ČB 
(20. - 21. 3. 2019) 

Konzultační seminář pro management škol 
 

1 NIDV, HK 
(28. 3. 2019) 

Reprodukce malých zvířat 
 

1 Virbac, HK 
(28. 3. 2019) 

Inovace ve výuce 1 Boxed, HK 
(2. 4. 2019) 

Setkání koordinátorů EVVO SŠ 
 

1 KÚ KHK, HK 
(3. 4. 2019) 

Odborná stáž pedagogických pracovníků – 
Finsko – školský systém 

2 KU KHK, Finsko 
(3. - 6. 4. 2019) 

Rány hlavy, krku, trupu a proximálních částí 
končetin u koní 

1 CEHIS, HK 
(5. 4. 2019) 

VETFAIR 
 

8 KVLČR, HK 
(5. - 6. 4. 2019) 

Aktualizace RVP  4 SOSVET, HK 
(24. - 25. 4. 2019) 

Do světa literatury jinak aneb Nebojme se 
literární teorie 

2 CVKHK, HK 
(25. 4. 2019) 

Jiří z Poděbrad, Jagellonci, Václav Havel 1 CVKHK, HK 
(30. 4. 2019) 

Metodické setkání ŠMP 1 KÚ KHK, HK 
(9. 5. 2019) 

Interaktivní učebna Corinth ve výuce 2 Corinth, Brandýs nad Labem 
(10. - 11. 5. 2019) 

Intervizní setkání školních psychologů 1 Mozaika, HK 
(16. 5. 2019) 

Interaktivní učebna Corinth ve výuce 2 Corinth, Brandýs nad Labem 
(17. - 18. 5. 2019) 
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Finsko, Slovensko a Česko: Inspirace a 
sdílení zkušeností – KAP 

3 KÚ KHK, HK 
(20. 5. 2019) 

Podpora při vzdělávání dětí, žáků s SPU a 
s NKS – SŠ (seminář v rámci DVPP APIV B) 

29 NIDV, škola 
(29. 5. 2019) 

Aktuální změny ve školské legislativě 1 NIDV, HK 
(7. 6. 2019) 

Aktualizace RVP  4 SOSVET, Kroměříž 
(11. - 12. 6. 2019) 

Interaktivní učebna Corinth ve výuce 2 Corinth, Brandýs nad Labem 
(21. - 22. 6. 2019) 

Letní jazykový a metodický kurz AJ 2 CVKHK, Červený Kostelec 
(19. - 23. 8. 2019) 

Podpora při vzdělávání dětí, žáků se SPCH a 
psychiatrickým onemocněním 
(seminář v rámci DVPP APIV B) 

26 NIDV, škola 
(29. 8. 2019) 

Jazykový kurz angličtiny 1 JŠ EVC, HK 
(září 2018 – červen 2019) 
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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 15. 2. 2019 (kategorie A a B) ve třech oblastech – teoretické, 
praktické (laboratorní) a poznávací (poznávání rostlin a živočichů). Kategorie A (3. 
a 4. ročník) se zúčastnili 2 žáci, z nichž 1 postoupil do krajského kola. Kategorie B (1. 
a 2. ročník) se zúčastnilo 17 žáků, z nichž také 1 postoupil do krajského kola. 
Škola byla pro okres Hradec Králové pořadatelem okresního kola biologické 
olympiády kategorie C dne 16. 4. 2019 pro 34 žáků 8. - 9. tříd ZŠ, okresního kola 
biologické olympiády kategorie D dne 10. 4. 2019 pro 27 žáků 6. - 7. tříd ZŠ 
a krajského kola kategorie D dne 24. 5. 2019 pro 31 žáků z Královéhradeckého kraje. 
Zástupce školy je členem krajské komise biologické olympiády a účastnil se dále 
29. 3. 2019 jako porotce hodnocení krajského kola biologické olympiády kategorie A. 
 

b) Přírodovědný klokan 
Školní kolo 13. ročníku soutěže se konalo dne 10. 10. 2018. Tematicky je soutěž 
zaměřena na poznatky z fyziky, chemie, biologie a matematiky. Soutěže se v kategorii 
Junior zúčastnilo 157 žáků 1. a 2. ročníku školy. Nejlepšího výsledku dosáhl žák, 
který ze 120 možných bodů získal 68. 
 

c) Ekologická olympiáda 
Ve Středisku ekologické výchovy SEVER Horní Maršov, o.p.s. a na jeho pracovišti 
DOTEK se konalo ve dnech 8. a 9. 10. 2018 krajské kolo 24. ročníku Ekologické 
olympiády. Soutěže se zúčastnilo 9 středních škol královéhradeckého kraje. Naši školu 
reprezentovala dvě tříčlenná družstva. Žáci řešili test ze základních ekologických 
pojmů a ze znalostí problematiky managementu v ochraně přírody. Dále je čekal 
praktický terénní úkol v údolí Zlatého potoka v bývalé obci Sklenářovice, kde bylo 
úkolem navrhnout novou péči ochrany této přírodní památky. Poté se konalo 
poznávání rostlin a živočichů (živé organismy nebo fotografie, v mikroskopu, plody, 
listy apod.). Na závěr proběhly prezentace praktického úkolu a celkové vyhodnocení. 
Naše družstva získala 12. a 13. místo.  
 

d) Soutěž v poznávání rostlin a živočichů 
Okresního kola soutěže, které se konalo 6. 6. 2019, se účastnili 4 žáci naší školy. 
Organizátorem soutěže bylo Biskupské gymnázium B. Balbína v Hradci Králové.  
Do krajského kola nepostoupil žádný soutěžící. 

 
- Chemie 

Praktická část školního kola chemické olympiády pro kategorie C (žáci 1. a 2. ročníku) 
se uskutečnila 20. 2. 2019, pro kategorii B (žáci 3. a 4. ročníku) 20. 3. 2019, kontrolní 
test kategorie C 8. 3. 2019 a kategorie B 3. 4. 2019. Kategorie C se zúčastnili 3 žáci, 
kategorie B 1 žák. Do krajského kola nikdo nepostoupil. 

 
- Anglický jazyk 

Školní kolo soutěže v anglickém jazyce se konalo 17. 1. 2019 a zúčastnilo se ho 7 žáků. 
Krajského kola pořádaného Školským zařízením pro DVPP Královéhradeckého kraje se 
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18. 3. 2019 v Hradci Králové zúčastnila 1 žákyně 3. ročníku v kategorii III C a obsadila 
6. místo. 

 
- Český jazyk 

a) Olympiáda v českém jazyce 
Školní kolo proběhlo dne 22. 11. 2018 a zúčastnilo se ho 19 žáků. Okresního kola, 
které se uskutečnilo 29. 1. 2019 na Gymnáziu J. K. Tyla v Hradci Králové, se 
zúčastnily 2 žákyně 1. a 2. ročníku, které zde nashromáždily cenné zkušenosti, 
do dalšího kola soutěže ale nepostoupily. 
 

b) Žákovská knihovna  
V letošním roce bylo evidováno celkem 356 výpůjček. Na vysokém údaji výpůjček se 
projevily čtyři třídy 4. ročníku, protože největší zájem byl právě o knihy z maturitních 
seznamů četby. 
 

c) Literární soutěž „Komenský a my 2018-2019“  
17. ročníku celostátní literárně historické výtvarné soutěže pro děti a mládež tentokrát 
na téma „Je člověk ještě bytost sociální?“, kterou pořádá MŠMT, se ve školním kole 
v období říjen 2018 až leden 2019 zúčastnily 3 žákyně 1. ročníku, jejichž práce byly 
poslány do celostátního kola. 

 
- Matematika 

a) Matematická soutěž – 27. ročník celostátní matematické soutěže pro žáky SOŠ 
Školní kolo pro žáky 1. – 3. ročníku se konalo dne 19. 3. 2019. Oblastní kolo, které je 
zároveň celostátním, proběhlo dne 29. 3. 2019 na SPŠ, SOŠ a SOU, Hradec Králové. 
 

 Počet účastníků Počet účastníků v oblastním kole 

1. ročník 12 2 

2. ročník 9 2 

3. ročník 4 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 22. 3. 2019. Zúčastnilo se 
132 žáků 1. a 2. ročníku. Nejlepšího výsledku dosáhl žák, který ze 120 bodů získal 58. 
 

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. Úvodní část soutěže se konala v září a říjnu 2018 vyplněním testu 
zaregistrovaných žáků. Z naší školy se do soutěže zaregistroval 1 žák, který vyplnil 
test, postoupil do krajského kola (2. 11. 2018), kde obsadil výborné 16. místo 
v konkurenci 37 převážně gymnaziálních žáků.  
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- Informatika 
a) Riskuj 

Školní vědomostní soutěž (teorie informatiky) pro žáky 1. ročníku proběhla 4. 4. 2019. 
 
- Tělesná výchova 

a) Školní turnaj v pálkované 
Turnaj se uskutečnil 19. 9. 2018 za účasti 4 třídních smíšených družstev. 
 

b) Inter G CUP 2018 
Mezinárodní turnaj smíšených družstev v kinballu se uskutečnil 27. 9. 2018 v Hradci 
Králové. Ze 13 zúčastněných družstev obsadila družstva naší školy 5. a 12. místo.  
 

c) Turnaj smíšených družstev v kinballu 
Oblastního kola poháru v kinballu, které se uskutečnilo 14. 3. 2019 v tělocvičně naší 
školy, se zúčastnilo 10 družstev základních a 5 družstev středních škol. Družstvo naší 
školy složené z žáků 2. a 3. ročníku se umístilo na 3. místě. V celostátním finále 
11. 4. 2019 na TJ Chodov v Praze, pak družstvo vybraných žáků obsadilo 2. místo 
a jeden z hráčů byl navíc oceněn nejužitečnějším hráčem turnaje. 
 

d) Letní sportovní kurz   
Kurz se konal ve dnech 3. – 7. 6. 2019 v Českém ráji (tábor Plátěná osada, Splzov 
u Železného Brodu). Zúčastnilo se ho 80 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, 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 všeobecně vzdělávacích předmětů. Příslušný 
učitel se pak 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 
v 2. pololetí školního roku veřejně před žáky nižších ročníků.  V letošním roce prezentace 
proběhla 10. 4. 2019 a to především s odbornými tématy, z nichž nejvíce zaujaly: 
„Canisterapie“, „Historie tortury“, „Malochov králíků na vesnici“, „Animace a VFX“, 
„Závislost na internetu“, „Oční choroby“, „Zvířata v 1. světové válce“, „Sarkoidy u koní“, 
„Vliv mleziva na růst, vývoj a zdraví telat“. Své práce prezentovali i úspěšní řešitelé 
odborných prací SOČ. 

 
- Slavnostní setkání vítězů a organizátorů krajských kol předmětových soutěží 

Setkání nadaných žáků a jejich učitelů konané 11. 9. 2018 v prostorech KÚKHK 
s představiteli Královéhradeckého kraje, na kterém byli oceněni 2 žáci školy 
za reprezentaci kraje v SOČ a za účast v národním kole této soutěže a dále zástupkyně 
učitelů školy za organizaci krajských kol biologických olympiád.  
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- Letní škola SOČ 
Seminář se konal ve dnech 19. - 21. 9. 2018 v Brně a účastnily se ho dvě žákyně 
3. ročníku. V praktických seminářích se seznámily se správným způsobem citování 
literatury, s psychologickými, asertivními a rétorickými aspekty obhajoby prací, s tvorbou 
prezentace, se zvládnutím odborné diskuze s porotou atd. 

 
- Soutěž Expo Science AMAVET 

Regionální kolo 26. ročníku Soutěže vědeckých a technických projektů středoškolské 
mládeže EXPO SCIENCE Amavet 2019 se uskutečnilo na Přírodovědné fakultě UHK 
21. 3. 2019. Odborná porota hodnotila kvalitu a tvůrčí přínos práce, vystupování řešitelů, 
jejich schopnosti prezentovat práci před odbornou i laickou veřejností. Naši školu 
reprezentovaly 4 práce žáků 3. ročníku naší školy: „Chov koní pro vozatajské soutěže 
a analýza úspěšnosti chovatele Roberta Moravce na závodech v ČR“, „Interakce alkoholu 
s léčivem obsahující paracetamol a ibuprofen“, „Animace a vizuální tvorba“ a „Etologické 
pozorování listonohů“. Dvě posledně jmenované práce postoupily do národního finále, 
které se konalo ve dnech 4. a 5. 4. 2019 v Praze v budově Akademie věd a získaly 
Diplomy za účast v národním finále. 

 
- Středoškolská odborná činnost (SOČ) 

Ze školního kola postoupily do okresního kola (8. 4. 2019) 4 práce žáků 3. ročníku, 
z nichž 1 postoupila do kola krajského (13. 5. 2019). Obě kola se konala na Gymnáziu 
J. K. Tyla v Hradci Králové. Do 41. celostátní přehlídky SOČ (14. – 16. 6. 2019 v Opavě) 
postoupila jedna práce. 
 

Soutěžní obor Název práce 

Umístění 

v okresním/krajském/

národním kole 

Teorie kultury, umění a 
umělecké tvorby 

„Animace a vizuální filmové efekty“ 1/2/5 

Zemědělství, 
potravinářství, lesní 
a vodní hospodářství 

„Chov koní pro vozatajské soutěže a 
analýza úspěšnosti chovatele Roberta 
Moravce na závodech v ČR“ 

2 

Chemie „Interakce alkoholu s léčivem 
obsahující paracetamol a ibuprofen“ 

4 

Biologie „Etologická pozorování listonohů“ 5 
 
- 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 a poznávací soutěže. 
Místní kolo proběhlo v prostorách ředitelství Lesů ČR v Hradci Králové 14. 2. 2019 
a zúčastnilo se ho 3 tříčlenná družstva našich žáků. Soutěžící družstva nejprve 
absolvovala písemný test o lesnictví, rostlinách a živočiších vyskytujících se v lese a jeho 
blízkosti. Poté je čekala praktická část – poznávání rostlin a živočichů a na závěr 
poznávání hlasů zvířat. Nejlepší družstvo se umístilo na 5. místě. 

 
- Konference Vědění mladým 

Vybraní žáci naší školy se zúčastnili VI. ročníku studentské konference Vědění mladým 
konané 8. 11. 2018 v prostorách Univerzity Pardubice, která je ve spolupráci s Universitas 
pořadatelem akce. Přítomní středoškoláci z celé ČR zde představili své powerpointové 
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i posterové prezentace z oblasti fyziky, chemie, matematiky, elektroniky, filosofie, 
psychologie, sociologie a esejistiky. 2 žáci 4. ročníku představili své práce „Monitoring 
trendů početnosti vrubozobých ptáků“ a „Etologické pozorování drilů černolících 
(Mandrillus leucophaelus) v ZOO Dvůr Králové nad Labem“ prostřednictvím posteru. 
Další 3 žákyně z 2. a 3. ročníku se účastnily konference jako pozorovatelé tak, aby mohly 
své práce prezentovat v dalším ročníku. 
 

- Soutěž o „Pohár ústředního ředitele Státní veterinární správy ČR“  
Ve dnech 21. – 24. 11. 2018 se ve školicím středisku Státní veterinární správy ČR v areálu 
Státního veterinárního ústavu v Praze – Lysolajích konal 12. ročník soutěže o „Pohár 
ústředního ředitele Státní veterinární správy ČR“. Soutěže se účastnila čtyřčlenná družstva 
z deseti veterinárních škol. Osm z České republiky (České Budějovice, Kroměříž, Hradec 
Králové, Benešov, Plasy, Třebíč, Boskovice, Děčín) a dvě ze Slovenska (Nitra, Košice). 
Soutěžilo se ve čtyřech disciplínách. Žáci nejprve představili školu, kraj a město 
ve dvojjazyčné prezentaci, následoval individuální znalostní test z veterinární 
problematiky. Praktické dovednosti byly prověřeny laboratorními úkoly 
v mikrobiologické laboratoři a na pitevně. Závěrečnou disciplínou byla prezentace 
na téma „Mé budoucí odborné zaměření a mé dosavadní veterinární vzdělání v praxi“. 
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. Družstvo žáků naší školy se umístilo na 7. místě. 
 

- Stáže na odborných pracovištích vysokých škol 
2 žáci 1. ročníku započali v dubnu 2019 stáž na katedře Jaderné fyziky ČVUT v Praze 
v oborech radiologie a radioterapie. 
1 žákyně 1. ročníku započala v dubnu 2019 stáž na katedře Přírodovědecké fakulty UK 
Praha v oboru paleontologie. 

 
 
Prezentace školy na veřejnosti 
 
- XXIV. Chovatelský den Prim Chomutice 

Naše škola se prezentovala v rámci chovatelského dne a přehlídky zvířat AgroPrim 
Chomutice, která se uskutečnila 7. 9. 2018. Výstava, která je otevřená široké veřejnosti, je 
zaměřená na holštýnský skot a věci souvisejícími se zemědělstvím.  
 

- Královéhradecké dožínky  
Ve dnech 14. a 15. 9. 2018 se naše škola v rámci Královéhradeckých dožínek 
prezentovala na Dni zemědělce. Akce byla první den určena především žákům základních 
a středních škol, druhý den široké veřejnosti. Návštěvníci se na akci seznamovali 
s problematikou zemědělství a se vším, co k zemědělství patří.  

 
- Den zvířat 2018 

25. ročník Dne zvířat se uskutečnil 4. 10. 2018. 
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 si zájemci mohli prohlédnout školní stáj i ostatní prostory školy.  
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Program: 
• Ukázka práce školních koní 
• Ukázka hipoterapie 
• Práce s koňmi – parkurové skákání 
• Ukázka výcviku policejních psů 
• Ukázka obedience, agility, frisbee, mushingu, dogdancingu 
• Přehlídka malých, středních a velkých plemen psů 
• Minimax – soutěž psů ve skoku do výšky 
• Králičí hop – králičí agility 

 
Žáci školy aktivně ukázali práci včelařského kroužku, 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 z 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.  
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 třetího ročníku, kteří jim 
zodpověděli jejich dotazy. 
 
Další Dny otevřených dveří pro zájemce o studium se konaly ve dnech 21. 11. 2018 
a 16. 1. 2019 (Den odborných dovedností aneb Jak se u nás učí…) a 16. 2. 2019 
(Absolventská kavárna) 
 

- Den odborných dovedností aneb Jak se u nás učí… 
V rámci Evropského týdne odborných dovedností (VET Skills Week) se jako součást dne 
otevřených dveří uskutečnil 21. 11. 2018 a následně 16. 1. 2019 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 – Vyšetření koně (odběry krve, rektální 
vyšetření, intubace); Plamenové zkoušky; Mikroskopování mikroorganismů a barvení; 
Vyšetření moči; Mikroskopická pozorování rostlin a živočichů; Fixace, měření a vyšetření 
domácích i hospodářských zvířat; Pitva selete; Obvazová technika; Ukázky přístrojového 
vybavení; Výroba sladkých tvarohových krémů; Určování vlhkosti medu. Do většiny 
aktivit se návštěvníci mohli pod odborným dohledem zapojit. 
 

- Delegace z Finska 
Dne 2. 1. 2019 navštívila naši školu delegace učitelů z Finska doprovázená zástupcem 
KÚKHK. Návštěvníci se seznámili s provozem školy, odbornými učebnami a moderními 
vyučovacími pomůckami. 
 

- Delegace z Bosny a Hercegoviny 
Dne 15. 5. 2019 navštívila naši školu delegace učitelů z bosenské veterinární školy 
doprovázená zástupcem KÚKHK. Účastníci delegace se seznámili především 
s odbornými učebnami a moderními vyučovacími pomůckami a shlédli ukázkovou výuku 
patologické anatomie na pitevně (pitva selete). 
 



 23 

- Zemědělský den Mžany-Sovětice 
Dne 14. 6. 2019 se naše škola prezentovala v rámci Zemědělského dne pořádaného 
v areálu ZAS Mžany, středisko Sovětice. Akce byla určena žákům základních a středních 
škol, odborné i široké veřejnosti. Návštěvníci se na akci seznamovali především 
s problematikou péče o hospodářská zvířata. 
 

- Program pro žáky ZŠ 
V návaznosti na projekt „Podpora přírodovědného a technického vzdělávání 
v Královéhradeckém kraji“ proběhly ve škole ve dnech 9. a 10. 5. 2019 dva cykly 
praktických bloků cvičení pro žáky 6. tříd ZŠ Gočárova na téma Buňka a Pitva savce.  
 

- Program pro žáky SŠ 
Škola spolupracuje s gymnáziem J. K. Tyla v Hradci Králové. Žáci 3. ročníku gymnázia 
(vždy dva semináře pro 2 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. 
 

- Prezentace školy na burzách škol: 
• Burza škol Česká Třebová – 10. a 11. 10. 2018 
• Burza škol Jičín – 19. a 20. 10. 2018 
• Burza škol Jablonec nad Nisou – 5. 10. 2018 
• Burza Pardubice – 25. 10. 2018 
• Burza škol Náchod - 9. a 10. 11. 2018 
• Burza škol Kolín – 15. 10. 2018 
• Burza škol Rychnov nad Kněžnou – 5. a 6. 10. 2018 
• Burza škol Kutná Hora – 24. 10. 2018 
• Burza škol Turnov – 8. 11. 2018 
• Burza škol Trutnov – 12. a 13. 10. 2018 
• Burza škol Mladá Boleslav – 6. 11. 2018 
• Burza škol Pardubice – Ideon – 2. a 3. 11. 2018 
• Burza škol Hradec Králové – 16. a 17. 11. 2018 
• Prezentace školy na ZŠ Úprkova Hradec Králové – 18. 11. 2018 

 
- Reprezentační a maturitní ples  

Škola uspořádala tradiční reprezentační ples, který byl zároveň plesem maturitním 
spojeným s šerpováním maturantů 4. ročníku a imatrikulačním pro žáky 1. ročníku. 
Kromě žáků školy byl ples určen jejich rodičům, absolventům školy, jejím zaměstnancům 
a veřejnosti. Akce proběhla v pátek 1. 2. 2019 ve velkém a malém sále Kongresového 
centra ALDIS a navštívilo ji 1400 hostů. 

 
- Adopce zvířete 

Naše škola 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, který probíhá 
pod záštitou Diecézní charity v Hradci Králové. Škola pokračuje ve studijním patronátu 
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nad studentem jménem Paul Dass. Ze sbírek žáků byl v březnu 2019 uhrazen příspěvek 
ve výši 7 400,- Kč. Vybraná částka je využita především k financování Paulova 
vzdělávání. Žáci školy s ním komunikují prostřednictvím dopisů připravovaných 
v hodinách anglického jazyka, které jsou posléze zveřejňovány prostřednictvím nástěnek. 
 

- Loutky v nemocnici 
Z iniciativy žáků 3. ročníku proběhla na škole sbírka pro Loutky v nemocnici z. s. Tento 
spolek se zasazuje o ulehčení pobytu dětí v nemocnicích a léčebnách prostřednictvím 
divadelních představení, her a písniček. Celkem se v rámci sbírky vybralo 5 507 Kč. 
 

- „Recyklohraní, aneb Ukliďme si svět“  
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. Organizující společnosti do škol 
zdarma zapůjčí nádoby vhodné na sběr použitých baterií a drobných elektrospotřebičů, po 
jejich naplnění vše odvezou a za každý nasbíraný kg připíší škole body. Za získané body 
může škola získat pomůcky na výuku nebo na třídění odpadu. V tomto školním roce jsme 
odevzdali 358 kg drobného elektrozařízení, 21 kg baterií a 25 ks PC a za získané body 
pořídili další nádoby na tříděný odpad. 

 
- MRKEV  (Metodika a realizace komplexní ekologické výchovy) 

Dlouhodobý celostátní program sítě škol, pedagogů a dalších organizací zabývajících se 
EVVO jehož je škola členem. Program se zbývá metodickou a informační podporou škol, 
zprostředkovává vzájemnou výměnu zkušeností a podporuje spolupráci prostřednictvím 
regionálních setkání. 19. setkání škol a institucí KHK rozvíjejících ekologickou výchovu 
„Kapradí 2018“, které pořádalo Středisko ekologické výchovy SEVER, proběhlo tentokrát 
ve Vzdělávacím středisku Vila Čerych v České Skalici a jeho nosným tématem bylo 
„Aktivní občanství“. 
 

- Divadelní kroužek 
Členové kroužku se ke svým zkouškám schází pravidelně 1x týdně v odpoledních 
hodinách. V letošním roce uvedli v prosincovém termínu pro naše žáky i žáky okolních 
ZŠ a MŠ představení „Lakomec“ a v červnovém termínu hru „Limonádový Joe“. 
 

- AŠSK 
Škola je členem AŠSK (Asociace školních sportovních klubů) v rámci které, se účastní 
sportovních soutěží pro střední školy. 
 

- Články v tisku 
Radnice, 25.9.2018 – „Tradiční Den zvířat ve veterinární škole“ 
Hradečák, 1.10.2018 – „Den zvířat v Kuklenách“ 
Radnice, 10.10.2018 – „Veterina ukázala psy, hady i ježka“ 
Radnice, 24.4.2019 – „Dobročinná výstava morčat“ 
Hradečák, 29.4.2019 – „Morčata na veterině“ 
Hradecký deník, 24.5.2019 – „Historie hradeckých škol““ 
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Ostatní činnosti 
 
- Exkurze, přednášky, besedy a kulturní akce pro žáky: 

 
“Závislosti a návykové látky“ (11. 9. 2018) – přednáška a interaktivní beseda pro žáky 
1. ročníku – doplňuje učivo společenských věd 
 
„Evoluce živočichů a člověka“  (11. 9. 2018) – přednáška pro žáky 2. ročníku – doplňuje 
učivo biologie 
 
„Radúz a Mahulena“ (12. 9. 2018) – Klicperovo divadlo – divadelní představení 
pro žáky 1. – 4. ročníku – doplňuje učivo českého jazyka a literatury 
 
Preventivně adaptační dny (12. 9. 2018, 13. 9. 2018, 20. 9. 2018) – PROSTOR PRO, 
o.s. – preventivní program zaměřený na sebepoznání, začlenění jedinců do nového 
kolektivu a vytváření kvalitních mezilidských vztahů – pro žáky 1. ročníku 
 
“Vliv subkultur a vrstevnických skupin“  (13. 9. 2018) – přednáška a interaktivní 
beseda pro žáky 2. ročníku – doplňuje učivo společenských věd 
 
Poznávací exkurze Jižní Anglie a Londýn (1. – 5. 10. 2018) – poznávací a jazyková 
exkurze spojená s návštěvou Agricultural College Plumpton (střední škola s veterinárním 
a zemědělským zaměřením) - pro vybrané žáky 2. a 3. ročníku – doplňuje učivo 
anglického jazyka 
 
Základy sebeobrany – 1. část (9. 10., 10. 10. a 16. 10. 2018) – přednáška Městské 
policie doplněná praktickým cvičením – pro žáky 1. ročníku 
 
„Etická výchova – komunikace a sebepoznání“ (17. 10. 2018) – projektový den 
zaměřený zejména na pracovní etiku, etické jednání ve vztahu k sobě i druhým, 
kyberšikanu, etický kodex, vstup na trh práce a komunikaci s ním spojenou – pro žáky 
všech ročníků – doplňuje učivo společenských věd a práva 
 
“Nehodou to začíná“  (18. 10. 2018) – Bio Centrál – preventivně-vzdělávací program 
pro začínající řidiče – pro žáky 3. ročníku – doplňuje učivo předmětů společenských věd 
a motorových vozidel 
 
“DNA – kuchařka života“ (18. 10. 2018) – přednáška a praktické experimenty 
s pracovníkem Mikrobiologického ústavu Akademie věd ČR v rámci projektu „Nebojte se 
vědy!“ – pro vybrané žáky 4. ročníku – doplňuje učivo biologie a chemie 
 
Galerie moderního umění v Hradci Králové (31. 10. a 1. 11. 2018) – komentovaná 
prohlídka galerie s návštěvou expozice ke stému výročí založení naší republiky „Lide 
československý! Tvůj odvěký sen se stal skutkem.“ – pro žáky 1. až 4. ročníku – doplňuje 
učivo dějepisu a společenských věd 
 
Veterinární a farmaceutická univerzita Brno (31. 10. a 1. 11. 2019) – exkurze a beseda 
o možnostech studia s návštěvou vybraných pracovišť – pro žáky 3. a 4. ročníku 
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„S tebou o tobě aneb holky z Venuše, kluci z Marsu“ (2. 11. 2018) – přednáška 
a beseda o sexuální a rodičovské výchově – pro žáky 1. ročníku – doplňuje učivo 
společenských věd 
 
Gaudeamus (2. 11. 2018) – Brno – veletrh VOŠ a VŠ – pro žáky 4. ročníku 
 
“Co mají společného ionizující záření a stárnutí?“ (15. 11. 2018) – přednáška 
pracovníka Ústavu jaderné fyziky Akademie věd ČR v rámci projektu „Nebojte se vědy!“ 
– pro vybrané žáky 4. ročníku – doplňuje učivo biologie, fyziky a chemie 
 
“Čertovské experimenty“ (6. 12. 2018) – Přírodovědecká fakulta UHK – aktivity 
„Pekelně velký hmyz“ a „Pekelné záhady pod mikroskopem“ na katedře biologie, 
„Čertoviny aneb vyzkoušej si pokusy sám!“ na katedře fyziky a „Chemie s andělem“ 
na katedře chemie – pro vybrané žáky 1. a 4. ročníku – doplňuje učivo biologie, fyziky 
a chemie 
 
Předvánoční setkání v tělocvičně školy spojené s představením školního divadelního 
kroužku  (21. 12. 2018) – pro všechny žáky 
 
Salinger, z.s. (14. 1., 16. 1. a 18. 1. 2019) – beseda s pracovníky a představení nabídky 
služeb nízkoprahového zařízení pro podporu a pomoc dětem a mládeži pro žáky 
1. ročníku 
 
Expozice Lidé a peníze (ČNB) a CZECH PRESS PHOTO (17. 1. 2019 a 21. 1. 2019) – 
Praha – odborná exkurze pro vybrané žáky 4. ročníku – doplňuje učivo ekonomiky, práva 
a společenských věd 
 
Gaudeamus (22. a 24. 1. 2019) – Praha – veletrh VOŠ a VŠ – pro žáky 4. ročníku 
 
ČZU Praha (31. 1. 2019) – přednáška a beseda o možnostech studia – pro žáky 
4. ročníku 
 
Stáž Nizozemí (3. - 11. 2. 2019) – zahraniční stáž v holandském hřebčíně Ysselvliedt´s, 
jednom z nejvýznamnějších chovů velšských pony a kob v Nizozemí, jejíž součástí byla 
návštěva centrálního výběru hřebců v KNHS centru v Ermelu, které je přípravným 
olympijským centrem pro jezdecké disciplíny – pro vybrané žáky 3. a 4. ročníku 
 
Základy sebeobrany – 2. část (5. 2., 12. 2. a 5. 3. 2019) – přednáška Městské policie 
doplněná praktickým cvičením – pro žáky 1. ročníku 
 
MZLU Brno  (7. 3. 2019) – přednáška a beseda o možnostech studia – pro žáky 4. ročníku 
 
EXPO SCIENCE Amavet 2019 (21. 3. 2019) – UHK – přehlídka projektů soutěže 
vědeckých a technických projektů středoškolské mládeže – pro žáky 1. ročníku – doplňuje 
učivo biologie, chemie a fyziky 
 
Zemědělec a Jaro s koňmi (21. 3. 2019) – výstaviště Lysá nad Labem – prezentace 
pěstitelů a chovatelů hospodářských zvířat – pro žáky 3. ročníku – doplňuje učivo chovu 
a výživy hospodářských zvířat 
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Inseminační stanice býků CRV Czech republik (21. 3. 2019 a 4. 4. 2019) – Zásmuky 
u Kolína – odborná exkurze pro žáky 4. ročníku – doplňuje učivo reprodukce zvířat 
 
Aktuální problémy reprodukce hospodářských zvířat (28. 3. 2019) – Chovservis 
Hradec Králové – přednáška a beseda pro žáky 4. ročníku – doplňuje učivo předmětu 
reprodukce zvířat 
 
„100 vědců do škol“ (8. a 9. 4. 2019) – Nové Adalbertinum – přednášková akce na téma 
„Lidé, buňky, čísla“ (přednášky: „Rozdělená společnost z historické perspektivy“, „Co 
říkají potkani?“, „Forenzní antropologie v kontextu nejen policejního vyšetřování, ale 
i zajímavých historických nálezů“, „Analýza stopových látek v lidském dechu pro 
diagnostiku nemocí“, „Kosmologie, vznik a vývoj vesmíru“, „Pokroky strojového učení“) 
pořádaná Akademií věd ČR s cílem zprostředkovat komunikaci vědců a žáků – 
pro vybrané žáky 1. ročníku – doplňuje učivo biologie, fyziky, chemie 
 
„Dojící jednotka“  (11. 4., 15. 4. a 2. 5. 2019) – Agrospol Hostovice a.s. – exkurze 
zaměřená na chod podniku, techniku krmení, technologii ustájení, a především 
na samotnou techniku dojení pomocí dojicích robotů, patřících světově k nejkvalitnějším 
a nejpoužívanějším, včetně managementu obsluhy a IT techniky – pro žáky 3. ročníku – 
doplňuje učivo chovu hospodářských zvířat 
 
„Klášterní ulice“  (12. 4. 2019) – Klicperovo divadlo – divadelní představení pro žáky 
1. – 3. ročníku – doplňuje učivo českého jazyka a literatury 
 
„Arnošt Lustig – devět životů“  (15. 4. 2019) – Adalbertinum – promítání dokumentu 
o životních osudech významného českého spisovatele s následnou besedou s autorem 
na téma židovské otázky – pro žáky 1. – 3. ročníku – doplňuje učivo českého jazyka 
a literatury, dějepisu a společenských věd 
 
„Poslední zvonění“  (30. 4. 2019) – interaktivní program žáků 4. ročníku pro mladší 
spolužáky za aktivní účasti učitelů – pro žáky všech ročníků 
 
Přírodovědně-technická exkurze (2. 5. 2019) – přírodovědně-technická exkurze 
na Hvězdárnu HK spojená s přednáškami Svět dinosaurů a Vznik a vývoj života na Zemi 
– pro žáky 1. ročníku – doplňuje učivo biologie 
 
„Forenzní genetika“ (2. 5. 2019) – přednáška a beseda se zástupci Československé 
společnosti pro forenzní genetiku – pro žáky 2. a 3. ročníku – doplňuje učivo biologie 
 
Přírodovědně-technická exkurze (3. 5. 2019) – přírodovědně-technická exkurze 
do Centra obnovitelných zdrojů a malé vodní elektrárny Hučák spojená s exkurzí městem 
Hradec Králové – pro žáky 1. ročníku – doplňuje učivo fyziky, chemie a biologie 
 
Přírodovědná exkurze (3. 5. 2019) – přírodovědná exkurze na Přírodní památku 
Na Plachtě organizovaná odborníky Muzea Východních Čech seznamující žáky nejprve 
s historií této evropsky významné lokality soustavy Natura 2000 a poté s vodními 
bezobratlými v tůních s praktickou ukázkou jejich odlovu a vycházkou k výběhu divokých 
koní – pro žáky 2. ročníku – doplňuje učivo biologie 
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„Lesní angličtina“  (3. 5. 2019) – interaktivní soutěžní program propojující možnost 
komnikace v cizím jazyce s vycházkou kolem rybníku Biřička – pro žáky 3. ročníku – 
doplňuje učivo anglického jazyka 
 
FMBB – Mistrovství světa Belgických ovčáků (9. - 10. 5. 2019) – prezentace školy 
na nejvýznamnější kynologické akci roku 2019 v disciplínách obedience, IPO, canicross, 
bikejoring, mondioring, agility a show – pro vybrané žáky 3. ročníku 
 
Národní výstava hospodářských zvířat a Veletrh pro živočišnou výrobu ANIMAL 
TECH  (13. 5. 2019) – výstaviště Brno – prezentace výsledků práce nejlepších českých 
chovatelů (ukázky plemen skotu, koní, prasat, ovcí a koz) a nejmodernější techniky 
spojené s expozicí věnovanou myslivosti a včelařství – pro žáky 2. ročníku – doplňuje 
učivo chovu a výživy hospodářských zvířat a včelařství 
 
“Hrou proti AIDS“  (13. a 14. 5. 2019) – interaktivní preventivní program ve spolupráci 
se SZŠ HK – pro žáky 1. ročníku – doplňuje učivo společenských věd 
 
Veletrh vědy AVČR (6. 6. 2019) – výstaviště PVA EXPO Praha Letňany – populárně-
naučná akce pořádaná Akademií věd ČR – představení vědeckých pracovišť AV ČR, 
vysokých škol, dalších vědeckých institucí a firem v oborech přírodních, technických, 
humanitních i společenských spojené s improvizovanými laboratořemi, speciální exponáty 
a možností vyzkoušet si virtuální realitu a zúčastnit se panelové diskuse na téma „Bojíte 
se tmy?“ a science show – pro žáky 1. ročníku – doplňuje učivo biologie, chemie, fyziky 
a matematiky 
 
Evropský kongres laboratorních zvířat (11. 6. 2019) – Kongresový palác Praha – 
prezentace firem zabývajících se výrobou vybavení a speciálních zařízení pro laboratoře 
pracující s pokusnými zvířaty spojená s možností komunikovat s vystavovateli v cizím 
jazyce doplněná přednáškou o tématice pokusných zvířat – pro vybrané žáky 3. ročníku – 
doplňuje učivo laboratorní technika a chov drobných zvířat 
 
„Rocketman“  (25. 6. 2019) – Cinestar – filmové představení pro žáky 1. – 3. ročníku – 
doplňuje učivo českého jazyka a literatury a společenských věd 
 
„T řeťáci prvákům“ (26. 6. 2019) – 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 (čtyřčlenná družstva žáků 1. ročníků plnila úkoly 
přepravné žáky 3. ročníků) – ve spolupráci s Městskými lesy Hradec Králové – pro žáky 
1. a 3. ročníku – doplňuje učivo biologie 
 
„Voda v krajin ě“  (26. 6. 2019) – přírodovědná exkurze organizovaná Muzeem VČ 
u rybníků Roudnička a Datlík spojená s přednáškou a prací s pracovními listy – pro žáky 
2. ročníku – doplňuje učivo biologie 
 
“Hurá na praxi“  (27. 6. 2019) – seznámení s druhy praxí pro další školní roky, se 
zásadami společenského chování a zdvořilosti na praxi – pro žáky 1. ročníku – doplňuje 
učivo praxe 
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“Právní povědomí“  (27. 6. 2019) – přednáška a beseda (Semiramis o. s.) na téma práva 
a právního chování – pro žáky 2. ročníku – doplňuje učivo společenských věd 
 
“Myšlenkové mapy“ (27. 6. 2019) – aktivita zaměřená na utřídění a zapamatování si 
obsahu učiva a zároveň propojení mezipředmětových vztahů, jejímž cílem bylo především 
zmapovat a utřídit si informace o jednotlivých chovech zvířat s využitím znalostí 
a dovedností z předchozích ročníků. – pro žáky 3. ročníku – doplňuje učivo odborných 
zemědělských a veterinárních předmětů 
 
Slavnostní setkání v tělocvičně školy u příležitosti zakončení školního roku spojené 
s představením školního divadelního kroužku (28. 6. 2019) – pro všechny žáky 
 
 

- Kroužky pro žáky 
• Divadelní 
• Sportovní – kinball 
• Sportovní – volejbal 
• Sportovní – basketbal 
• Sportovní – florbal 
• Sportovní – posilování 
• Sportovní – agility 
• Včelařský 
• Zájmové chovy 

 
- Myslivost 

Škola organizuje pro zájemce z řad žáků, v rámci volitelného předmětu ve 4. ročníku, 
výuku předmětu Myslivost. Teoretická část probíhá přímo v učebně školy, praktická část 
přípravy pak především individuálně v mysliveckém sdružení přímo v místě trvalého 
bydliště žáka. 
V rámci výuky jsou organizovány následující odborné akce: 
• Praktická střelba na brokové střelnici v Srchu 

Žáci se zde v praxi seznámí se základními bezpečnostními pravidly při zacházením se 
zbraní a také si vyzkouší praktickou střelbu na asfaltové terče. 

• Hon na drobnou zvěř a lov na černou zvěř 
Žáci se jako honci účastní honu na drobnou zvěř v bažantnici Bříšťany a lovu 
na černou zvěř v Městských lesích Hradec Králové. Při těchto akcích se v praxi 
seznámí s mysliveckými tradicemi, organizací lovu, způsoby lovu, lovem samotným, 
bezpečností při lovu, mysliveckou kynologií a péčí o zvěř. 

• Odborné exkurze 
Žáci absolvují také další exkurze jako je návštěva líhňařského střediska zaměřující se 
především na chov bažanta nebo do obory s dančí, černou a jelení zvěří. 

Zájemci z řad žáků mají možnost, pod záštitou Okresního mysliveckého spolku v Hradci 
Králové, vykonat Zkoušku z myslivosti pro první lovecký lístek (ve smyslu § 47 odst. 
5 zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, v platném znění). V březnu 2019 se na Okresním 
mysliveckém spolku v Hradci Králové uskutečnily zkoušky adeptů o první lovecký lístek. 
Zkoušek se zúčastnili 7 uchazeči z naší školy. V konečném hodnocení zkoušek 
3 uchazeči prospěli s vyznamenáním a 4 uchazeči prospěli. 
V rámci výuky předmětu Myslivost je současně také velká pozornost věnována střelectví 
a střeleckému výcviku tak, aby vedle Zkoušek z myslivosti mohli žáci úspěšně 
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absolvovat i Zkoušku odborné způsobilosti pro získání zbrojního průkazu (ve smyslu 
§ 21 zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu a o změně některých zákonů, 
v platném znění). Vykonání této zkoušky si musí následně žáci zajistit sami v místě 
svého trvalého bydliště. 

 
- Školní chov včel a práce včelařského kroužku 

V tomto školním roce chová škola šest včelstev 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 6. 6. 2019 a 25. 7. 2019. 
Zástupce školy se aktivně účastní schůzí ČSV a podílí se na organizačním zajištění akcí 
včelařského svazu.  

 
- Inseminační kurzy 

V průběhu ledna a února 2019 absolvovalo 15 žáků 4. ročníku kurz inseminace prasat 
pořádaný Výzkumným ústavem živočišné výroby v.v.i. Praha, oddělením chovu prasat 
Kostelec nad Orlicí ve spolupráci s naší školou a následně úspěšně složilo závěrečnou 
zkoušku. 
V průběhu ledna až dubna 2019 absolvovalo 11 žáků 4. ročníku kurz inseminace skotu 
pořádaný SŠZE Kostelec nad Orlicí a společností Chovservis a.s., Hradec Králové 
ve spolupráci s naší školou a následně úspěšně složilo závěrečnou zkoušku. 

 
- Kurzy pro dopravce zvířat 

V listopadu 2018 a dubnu 2019 pořádala naše škola kurzy pro dopravce zvířat, kterých se 
mimo cizích zájemců zúčastnilo i 24 žáků 3. a 4. ročníku. Kurz všichni úspěšně zakončili 
zkouškou a získali osvědčení. 

 
- 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 v elektronických médiích 

Internetová prezentace školy je dostupná na adrese www.sosvet.cz. 
Škola se prezentuje také na Facebooku (Střední odborná škola veterinární, Hradec 
Králové-Kukleny, Pražská 68). 
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9. Výsledky inspekční činnosti ČŠI a kontrol 
 
Kontrola Krajské hygienické stanice Královéhradeckého kraje 
 
Termín:  1. 11. 2018 
Předmět kontroly: 
Předmětem kontroly bylo plnění povinností pro provozovatele potravinářského podniku 
provozujícího stravovací službu nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 
o hygieně potravin. 
 
Kontrola byla zaměřena na: 
- výdej jídel; 
- studené pokrmy; 
- skladování. 
 
Výsledek kontroly a odstranění připomínek: 
Kontrolou byl zjištěn špatný technický stav kuchyňského robota; nesoulad s předloženou 
příručkou HACCP v četnosti sledování teplot vydávaných pokrmů, nedoložení interního 
auditu v systému HAACP, nezapisování teplot vydávaných pokrmů dle příručky HAACP 
a dále ukládání soukromých potravin v chladícím zařízení v prostoru varny. 
Kontrola neuložila žádné sankce. Organizace následně provedla nápravná opatření, o kterých 
písemně informovala kontrolující orgán. 
 
 
Kontrola Krajské hygienické stanice Královéhradeckého kraje 
 
Termín:  20. 2. 2019 
Předmět kontroly: 
Předmětem kontroly bylo plnění povinností pro provozovatele potravinářského podniku 
provozujícího stravovací službu nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 
o hygieně potravin. 
 
Kontrola byla zaměřena na: 
- varnu; 
- skladování; 
- provozní a osobní hygienu; 
- systém HAACP. 
 
Výsledek kontroly a odstranění připomínek: 
Kontrolou nebyly zjištěny žádné nedostatky a nebyly uloženy žádné sankce. 
 
 
Kontrola Okresní správy sociálního zabezpečení Hradec Králové 
 
Termín: 15. 7. 2019 
Předmět kontroly: 
Kontrola plnění povinností v nemocenském pojištění, v důchodovém pojištění a při odvodu 
pojistného. 
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Kontrola byla zaměřena na: 
- plnění povinností v nemocenském pojištění; 
- plnění povinností v oblasti pojistného; 
- plnění povinností v důchodovém pojištění provozní a osobní hygienu; 
- systém HAACP. 
 
Výsledek kontroly a odstranění připomínek: 
Kontrolou nebyly zjištěny žádné vážné nedostatky a nebyly uloženy žádné sankce. 
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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 2018 z dotace na přímé náklady byly plně vyčerpány.  
Finanční prostředky z dotace od zřizovatele pro rok 2018 zcela vyčerpány nebyly.  
Zůstatek ve výši 15204,31 Kč byl převeden jako hospodářský výsledek do rezervního fondu 
v roce 2019. 
 
Celkový zisk z doplňkové činnosti za rok 2018 činil 15474,70 Kč. 
 
Tato částka byla rovněž rozdělena do fondů organizace. 
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11. Zapojení školy do rozvojových 
     a mezinárodních programů 

 
- Ve školním roce 2018-2019 absolvovalo odborné zahraniční stáže 10 žáků 4. ročníku, a to 

na veterinárních pracovištích v Košicích na Slovensku. Stáže proběhly ve dvou bězích, 
první byl v termínu 11. – 24. 11. 2018 pro 4 žáky a druhý probíhal v období 13. – 
26. 1. 2019 pro 6 žáků. Žáci absolvovali svou stáž na Univerzitě veterinárního lékařství 
v Košicích na Slovensku (konkrétně na Klinice malých zvířat a chirurgii a na Klinice 
přežvýkavců) nebo na veterinární klinice Cassovet. Obě místa jsou prestižní moderní 
veterinární pracoviště, kde žáci pracovali jako asistenti veterinárních lékařů. Účastnili se 
tak všech veterinárních činností jako je preventivní péče, diagnostika onemocnění včetně 
přístrojové a laboratorní, terapie včetně chirurgických zákroků, péče o hospitalizované 
pacienty apod. Žákům byla zajištěna doprava, ubytování, městská doprava a příspěvek 
na stravu, žáky doprovázel první 3 dny pedagog naší školy. 
Tato akce vznikla díky dlouholetému partnerství se slovenskou školou Stredná odborná 
škola veterinárna Košice – Barca. Tuto školu žáci samozřejmě též navštívili a mohli tak 
porovnat způsob výuky stejného oboru na jiné škole a v jiných podmínkách. Hlavním 
cílem stáží je získávání zkušeností v oboru mimo Českou republiku, možnost porovnání 
odborných pracovišť a způsobu práce, ale i motivace k dalšímu vzdělávání. 
Absolventi stáží získali Certifikáty o absolvování zahraniční stáže a mezinárodně 
uznávaný doklad o absolvování zahraničních stáží EUROPASS – mobility. Současně tyto 
stáže proběhly v souladu se systémem odborného vzdělávání ECVET. 
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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 (5. 11. 2018, 16. 4. 2019) 
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 a zemědělské kurzy 

• Zasedání asociace vzdělávacích zařízení pro rozvoj venkovského prostoru 
(5. 6. 2019 - Asociace vzdělávacích zařízení pro rozvoj venkovského prostoru) 

• Podpora lesního hospodářství (6. 6. 2019 - Ústav zemědělské ekonomiky a informací) 
 
- Členství v Českém včelařském svazu 

Učitelé a žáci školy spolupracují se ZO ČSV Hradec Králové při pořádaných akcích. 
V areálu školy se dále pravidelně pořádají schůze a odborné semináře 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) 
 
- Fakultní škola Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové 

(souvislé a oborové praxe studentů fakulty pod vedením pedagogických pracovníků školy) 
V tomto školním roce se praxe zúčastnili 4 studenti v předmětu biologie, 3 studenti 
v předmětu český jazyk a literatura a 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. 
 
3. dílčí fáze realizace (květen 2018 – září 2018) 
Ve třetí fázi realizace projektu byly prostředky využity na nákup učebních veterinárních 
terapeutických přístrojů (magnetoterapeutický přístroj pro psy a koně, zařízení 
pro elektroterapii, hydroterapeutická vana pro psy, vysoušeče pro zvířata) a analyzátoru 
spermatu s kamerou a PC pro veterinární účely včetně topné laboratorní desky 
na temperování spermatu. 
Čerpaná částka: 1 670 3326,38 Kč (z toho 10% účast zřizovatele) 
 
4. dílčí fáze realizace (květen 2018 – září 2019) 
Ve čtvrté fázi realizace projektu byly prostředky využity na nákup modelů zvířat 
pro výuku veterinárních předmětů (simulátor mléčného skotu s distokií, kostra psa), 
učebních veterinárních pomůcek a vybavení (ultrazvuková čistička nástrojů, box 
pro kyslíkovou terapii, kontejner na tekutý dusík, vyšetřovací stůl pro malá zvířata) 
a dodávku veterinárních pomůcek pro velká zvířata (váha pro hospodářská zvířata, 
kruhová jízdárna, fixační klec pro hospodářská zvířata). 
Čerpaná částka: 1 834 831,90 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 – Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu 
vzdělávání“. 
Dvouletý projekt byl zaměřený na zvýšení kvality výchovy, vzdělávání a proinkluzivnost. 
Ve škole působil školní psycholog. V prvním roce realizace projektu byly dále 
uskutečněny šablony zvyšující osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů – DVPP 
a stáže u potenciálních zaměstnavatelů našich žáků. Také byly podpořeny extrakurikulární 
rozvojové aktivity – doučování žáků školy ohrožených školním neúspěchem. Do projektu 
byli zapojeni pedagogové školy. 
Termín realizace: 1. 9. 2017 - 30. 8. 2019 
Schválená podpora: 961 732,- Kč 

 
 
- Projekt „Podpora rozvoje školy II“ 

Škola podala žádost o finanční podporu na realizaci projektu z OP VVV – Rovný přístup 
ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání - „Podpora škol 
formou projektů zjednodušeného vykazování – šablony II pro SŠ a VOŠ“. Projekt je 
zaměřený na zvýšení kvality výchovy, vzdělávání a proinkluzivnost. V průběhu realizace 
projektu budou uskutečněny šablony zvyšující osobnostně sociální a profesní rozvoj 
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pedagogů – DVPP, stáže u potenciálních zaměstnavatelů našich žáků, vzájemná 
spolupráce pedagogů SŠ, sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím 
vzájemných návštěv. Budou podpořeny extrakurikulární rozvojové aktivity – doučování 
žáků školy ohrožených školním neúspěchem. Budou realizovány aktivity rozvíjející 
využití ICT ve vzdělávání v SŠ. Ve škole bude v průběhu projektu pracovat školní 
psycholog, školní speciální pedagog a školní kariérový poradce. Do projektu budou 
zapojeni pedagogové školy. 
Termín realizace: 1. 9. 2019 - 30. 8. 2021 
Požadovaná podpora: 1 430 244,- Kč 

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

Výzva IROP č. 57 „Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání“ 
V rámci projektu dojde ke zvětšení a úpravě nevyhovujícího prostoru a jeho přeměně 
na multifunkční včelařskou plně vybavenou dílnu, která bude využívána členy 
včelařského kroužku při SOŠ veterinární v Hradci Králové. Dílna bude v následujícím 
období také využívána při výuce předmětu včelařství na škole a v rámci spolupráce školy 
s přírodovědnými nebo včelařskými kroužky vybraných vzdělávacích institucí. 
Termín realizace: leden 2017 – leden 2019 
Schválená částka dotace: 2 239 930,70 Kč (z toho 10% účast zřizovatele, 5% státní 
rozpočet, 85% EU) 

 
 
- Škola se stala partnerem KHK v rámci projektu Implementace Krajského akčního 

plánu rozvoje vzdělávání v Královéhradeckém kraji I 
Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008508. 
V rámci projektu byly ve škole vybaveny dvě virtuální učebny na podporu 
přírodovědného vzdělávání systémem tabulí a nejmodernějším výukovým softwarem 
Corinth Classroom, který ovládá vyučující prostřednictvím tabletu. Tento software nabízí 
uživatelům interaktivní 3D obsah propojený s MS Office a umožňuje pomocí obrazovek 
ukazovat trojrozměrné objekty z oblasti biologie člověka, rostlin a zvířat, fyziky, chemie, 
geologie, techniky a dalších oborů. Díky snadnému a rychlému použití digitálních 
výukových objektů mohou učitelé zefektivnit své přípravy na hodinu, více vtáhnout žáky 
do výuky a motivovat je ke kreativitě. 
Termín realizace: 2018 - 2020 

 
 
- Škola obdržela Mimořádné účelové prostředky od KÚ KHK  na realizaci projektů 

v roce 2019: 
 
Projekt zaměřený na prevenci rizikového chování „Znalostmi vybavený kolektiv = 
nejlepší prevence rizikového chování“ 
V rámci tohoto projektu byly realizovány interaktivní besedy na téma rizikový vliv 
subkultur a vrstevnických skupin. Dále bude příspěvek použit na jednodenní adaptační 
kurzy pro žáky prvního ročníku a interaktivní přednášku na téma závislostní chování 
a jeho následky. 
Výše účelového příspěvku: 25 000,- Kč 
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Projekt zaměřený na volnočasové aktivity „Divadlo by měla být především 
podívaná“ 
Mimořádný účelový prostředek byl využit na nákup neutrálních a tematických paravánů, 
které souží jako kulisy a na pořízení kostýmů divadelního kroužku školy. Členové 
kroužku každoročně nazkouší dvě divadelní hry, které představí svým spolužákům 
a žákům okolních základních škol. 
Výše účelového příspěvku: 16 000,- Kč 
 
Projekt zaměřený na vzdělávání „Kdo je připraven, není zaskočen“ 
Účelový prostředek bude využit na rozvoj talentovaných žáků, kteří se připravují 
na soutěže přírodovědného charakteru. Uskuteční se soustředění v Horním Maršově 
v ekologickém středisku Sever a návštěva organizace Alumni scientiae Bohemicae z.s.s 
v Praze. 
Výše účelového příspěvku: 10 000,- Kč 
 
Projekt zaměřený na etickou výchovu ve školách 
Projekt bude realizován v rámci projektového dne „Fair play“  v průběhu října 2019. 
Výše účelového příspěvku: 4 000,- Kč 
 
Projekt zaměřený na sport a tělovýchovu „Agility“ 
Mimořádný účelový prostředek byl použit na rozšíření sportovní činnosti žáků školy 
o kynologický sport – agility. Ze získané částky byly nakoupeny probíhací a skokové 
překážky pro psy. 
Výše účelového příspěvku: 25 000,- Kč 
 
Projekt zaměřený na podporu polytechnické vzdělávání  
Díky získaným prostředkům bylo ve škole rozšířeno pokrytí wifi v učebnách a žákům 
byla zakoupena licence pro zatraktivnění výuky matematiky – aplikace Techambition. 
Žáci tak s touto aplikací mohou pracovat na svých „chytrých mobilech“ při domácí 
přípravě, ale také v rámci výuky matematiky ve škole. 
Výše účelového příspěvku: 42 360 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. 
 
- Pracoviště praxe ve veterinární i zemědělské oblasti, která jsou škole poskytována 

na základě smluvní spolupráce: 
 

Pracoviště praxe ve školním roce 2018/19 
AGRO Chomutice, a.s. – školní závod, farma Staré Smrkovice 
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 – školní závod, farma Chlum, farma Neděliště 
NIVA, s.r.o., Dolní Přím 
CHOVSERVIS, a.s 
Státní veterinární ústav Hradec Králové, Hradec Králové 
Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem, Centrum hygienických laboratoří – 
zkušební laboratoř, Hradec Králové 
LabMediaServis s.r.o., Jaroměř 
EMPLA AG spol. s.r.o., Hradec Králové 
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 – školní závod 
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. – Štrossova, Pardubice 
VET-KLINIKA, s.r.o. – MVDr. J. Ekr, Pražská, Hradec Králové 

 
- Odborová organizace ve škole nepůsobí. 
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15. Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o 
svobodném přístupu k informacím 

 
 

Žádosti o informace ani stížnosti nebyly dle tohoto zákona podány. 
Počet odvolání proti rozhodnutí ředitelky školy v přijímacím řízení: 60 (37odvoláním bylo 
vyhověno v autoremeduře, 23 odvolání bylo postoupeno k vyřízení Krajskému úřadu 
Královéhradeckého kraje). 
 
 
 
 
 
 
 
 
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, § 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 11. 10. 2019. Školská rada schválila předloženou Výroční zprávu o činnosti 
školy jednomyslně ke dni 21. 10. 2019. 
 
 
  
Ing. Bc. Hana Rubáčková, 
ředitelka školy 
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