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Střední škola zahradnická, Kopidlno, náměstí Hilmarovo 1

Výroční zpráva za školní rok 2018/2019
Základní údaje o škole
Název školy, sídlo:
Název:
Střední škola zahradnická, Kopidlno, náměstí Hilmarovo 1
Sídlo:
náměstí Hilmarovo 1, 507 32 Kopidlno
Právní forma: příspěvková organizace
IČO:
64812201
DIČ:
CZ 64812201
IZO:
000 087 629
REDIZO
600 012 018
Zřizovatel školy:
Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
Údaje o vedení školy:
Jméno a příjmení:
Ing. Lenka Nosková
Funkce:
ředitelka
Adresa pro dálkový přístup:
info@zahrskola.cz
www.facebook.com/zahrskola
www.zahradnicka-skola-kopidlno.cz

Školská rada:
Předseda:
zástupce z řad pedagogických pracovníků
Členové:
zástupce z řad pedagogických pracovníků
2 zástupci jmenovaní zřizovatelem
2 žáci školy
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Charakteristika školy
Škola sídlí od roku 1948 v zámeckém areálu, který jí poskytuje kvalitní zázemí. Pro
žáky je zajištěno ubytování v domově mládeže s možností celodenního stravování ve
školní jídelně.
Teoretická výuka nabízí kromě předmětů všeobecně vzdělávacích a odborných i
výběr volitelných předmětů.
Zámecký park o rozloze 8 hektarů, skleníkové hospodářství, areál ovocných i
okrasných školek a dobré vybavení mechanizací vytvářejí vhodné podmínky pro osvojení
základů zahradnického oboru. Učební praxe a odborný výcvik probíhají dále na
pracovištích školního hospodářství a soukromých firem.
Žáci studijního oboru získávají v předmětu – motorová vozidla – řidičský průkaz
skupiny T (traktor) zdarma a mohou za výhodných finančních podmínek absolvovat kurz
řízení osobního automobilu.
Zájemcům z obou oborů škola umožňuje získat se slevou oprávnění pro práci
s motorovou pilou a křovinořezem.
Ve volném čase se studentům nabízí možnost sportovního vyžití a práce
v zájmových kroužcích.
Přehled oborů vzdělávání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku
Celková kapacita školy a jejích součástí:
1. Střední škola
IZO: 000 087 629
2. Domov mládeže
3. Školní jídelna

kapacita: 264 cílová: 394
kapacita: 105 lůžek
kapacita: 360 stravovaných

Obory vzdělávání a kapacita:
41-44-M/01 Zahradnictví (ŠVP)

nejvyšší povolený počet žáků v oboru: 166

41-44-L/51 Zahradnictví (ŠVP)

nejvyšší povolený počet žáků v oboru: 30

41-52-H/01 Zahradník (ŠVP)

nejvyšší povolený počet žáků v oboru: 99

41-52-E/01 Zahradnické práce (ŠVP)

nejvyšší povolený počet žáků v oboru 90

41-43-M/01 Rybářství

nejvyšší povolený počet žáků v oboru 120

Obory vzdělávání
1/ střední vzdělání s maturitní zkouškou

41-44–M/01

Zahradnictví

2/ střední vzdělání s maturitní zkouškou

41-44-L/51

Zahradnictví

3/ střední vzdělání s výučním listem

41-52-E/01

Zahradnické práce

4/ střední vzdělání s výučním listem

41-52-H/01

Zahradník

5/ střední vzdělání s maturitní zkouškou

41-43-M/01

Rybářství
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Přehled školních vzdělávacích programů
Kód oboru
41-44-M/01

Název oboru
Zahradnictví

Název ŠVP
Zahradnictví

41-43-M/01

Rybářství

Rybářství

41-52-H/01

Zahradník

Zahradník

41-52-E/01
41-44-L/51

Zahradnické práce
Zahradnictví

Zahradnické práce
Zahradnictví

verze
Violka
Astra
Amur
Bolen
Candát
Habr
Jasan
Lilie
Asparagus

Platnost od
1.9.2013
1.9.2018
1.9.2014
1.9.2016
1.9.2018
1.9.2012
1.9.2018
1.9.2012
1.9.2013

Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy
Činnost školy je po personální stránce zajištěna následovně:
Pedagogičtí pracovníci
Jméno

Kvalifikace
Vyučení

Odborné vzdělání

Pedagogické vzdělání

1

ne

PF Hradec Králové ČJ-ON

PF

2

ne

PF UJEP Ústí nad Labem TV-Z

PF

3.

ne

VOŠ Jablonec n.N., Un. of Cambridge

Akcent College (studuje)

4

ne

PF Hradec Králové

PF

5.

ne

DPS – VŠZ Praha-k. pedagogiky-vyučování
odborných předmětů oboru zahradnictví na SŠ

6

ne

7.

ne

8

ne

9.

ne

10
11

ne

VŠZ Praha-f. agronomická-obor
fytotechnický, PF UK Praha funkční
studium pro řídící pracovníky
VŠZ Praha –f. provozně ekonomická-obor
provoz a ekonomika zemědělství
VŠZ Praha-f. mechanizační-obor
mechanizace zemědělství
ČZU Praha-f.agrobiologie, potrav. a přír.
zdrojů-obor zahradnictví
ČZU Praha-f. agronomická-obor
zahradnictví
VŠ Z Praha-obor fytotechnický

12

ne

ČZU Praha – f. agronomická, obor
zahradnictví
VŠZ Praha

DPS – TU Liberec ped. studium pro MOV a
učitele předmětu praxe
DPS ČZU Praha – kat. pedagogiky

13.

ne

VŠZ Praha, fakulta lesnictví a dřevařství

DPS

14

zahradník

S zemědělské OU Kopidlno
SZTŠ Kopidlno-obor zahradnický

DPS - VŠZ Praha –f.pedagogiky-vyučování
dílenskému předmětu a ODV

zahradník

SZeŠ Kopidlno
ČZU, f. agrobiologie, Liberec

ČZU Praha-ped. studium učitelství odborných
předmětů

zahradník

SOU S Praha Pod Táborem,
ČZU, f. agrobiologie, Liberec

DPS - VŠZ Praha –f.pedagogiky-kvalifikace pro
MOV a učitele příslušné skupiny technologických
předmětů na zem. učilištích

15
16

ne

DPS - ČZU Praha-f.pedagogiky-vyučování
odborných předmětů oboru zemědělství na SŠ
DPS - VŠZ Praha-učitelská způsobilost předměty
skupiny zemědělství na ŠŠ
DPS PF UK Praha doplňující studium učitelství
odborných předmětů
DPS - ČZU Praha-učitelství odborných předmětů
DPS ČZU Praha – kat. pedagogiky
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17

zahradník

18

odpadá

SOU místního hospodářství Kopidlno
SOU Kopidlno –nástavbové studium
SEŠ Jičín, TU Liberec-kurz pedagogiky
pro vychovatele

DPS – PF UK Praha doplňující studium učitelství
odborných předmětů
TU Liberec-kurz pedagogiky pro vychovatele

Nepedagogičtí pracovníci:
Jméno pracovníka

Pracovní
zařazení

Vyučení (obor)

Kvalifikace
Odborné (vysokoškolské, ÚSO)

20

pokladní

není

DOŠ Jičín

21

hospodářka

není

SZTŠ Nový Bydžov

22

vedoucí školní jídelny

není

SŠSS Poděbrady

23

uklízečka

24

uklízečka

25

uklízečka

26

kuchařka

kuchařka

SOU obchodní Turnov

27

kuchařka

kuchařka

Správa OU Praha Klánovice

28

kuchařka

kuchařka

SOU Lázně Bělohrad

29

kuchařka

kuchařka

30

kuchařka

kuchařka

Krajské středisko škol. strav. Chrudim

31

údržbář-topič

mechanik opravář pro
zem techniku

SOU Hořice

32
33

vedoucí škol. statku

zahradník

SZaŠ Kopidlno

účetní

ne

SEŠ Pardubice

prodavačka

Odborná a pedagogická způsobilost pedagogických pracovníků školy
Učitel všeobecně vzdělávacích předmětů:
Odborná způsobilost
Pedagogická způsobilost

4

Učitel odborných předmětů:
Odborná způsobilost
Pedagogická způsobilost

9

Učitel odborného výcviku:
Odborná způsobilost
Pedagogická způsobilost

4
100%
100%

Vychovatel školského zařízení:
Odborná způsobilost
Pedagogická způsobilost

1
100%
100%

100%
75%

100%
100%
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Údaje o přijímacím řízení
Přijímací řízení pro školní rok 2019/2020
Kód
oboru

Název oboru

4144M01
4143M01
4152H01
4152E01
4144L51

Zahradnictví
Rybářství
Zahradník
Zahradnické práce
Zahradnictví

údaj k 31.8.2019
další kola

1. kolo

přihlášeno přijato zápisový přihláše
lístek
no

přijato

zápisový
lístek

celkem

15
6
30
9
1

2
1
5
4
0

1
0
3
4
-

7
5
20
4
0

15
6
30
9
0

6
5
17
5
-

2
2
5
4
0

e) Údaje o výsledcích vzdělávání žáků
I. Prospěch a docházka žáků všech ročníků - k 30. 6. 2019
Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou
Žáci celkem
50
Prospěli s vyznamenáním
5
Prospěli
40
Neprospěli
5
z toho opakující ročník
2
Průměrný prospěch žáků
2,48
Průměrný počet zameškaných hodin na žáka
69.36
z toho neomluvených
7.58
Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s výučním listem
Žáci celkem
48
Prospěli s vyznamenáním
6
Prospěli
40
Neprospěli
2
z toho opakující ročník
1
Průměrný prospěch žáků
2,45
Průměrný počet zameškaných hodin na žáka
99,19
z toho neomluvených
16,6
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II. Žáci konající opravné či komisionální zkoušky
Ročník

Počet
Předmět
žáků

Obor vzdělání

Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou
1.

Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s výučním listem
Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou

2.

3.

4.

Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s výučním listem
41-52-H/01 Zahradník
1
Sadovnictví
Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou
41-43-M/01 Rybářství
1 Český jazyk a literatura
Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s výučním listem
Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou

Komentář

IV. Výsledky maturitních zkoušek a závěrečných zkoušek - stav k 30. 6. 2019

Kód a název oboru
Maturitní zkouška
41-44-M/01 Zahradnictví
41-43-M/01 Rybářství
41-44-L/51 Zahradnictví
Opravná:
41-44-M/01 Zahradnictví
41-43-M/01 Rybářství
Závěrečná zkouška
41-52-H/01 Zahradník
41-52-E/01 Zahradnické práce
Celkem

Žáci konající
Prospěli s
zkoušky
Prospěli Neprospěli
vyznamenáním
celkem
21
3
4
4

0
0
0
0

11
3
2
2

10
0
2
2

8
2
12
11
1
33

0
0
1
1
0
1

3
1
11
10
1
22

5
1
0
0
0
10
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V. Výsledky maturitních a závěrečných zkoušek - září 2018

Kód a název oboru

Žáci konající
Prospěli s
zkoušky
Prospěli Neprospěli
vyznamenáním
celkem

Maturitní zkouška v podzimním zkušebním
termínu

z toho opravná maturitní zkouška
41-44-M/01 Zahradnictví
41-43-M/01 Rybářství
maturitní. zk. v náhr. termínu
Závěrečná zkouška
z toho opravná závěrečná zkouška
závěrečná zk. v náhr. termínu
Celkem

8
2
1

0
0
0

1
0
0

7
2
1

4
1
16

0
0
0

4
0
5

0
1
11

V. Výsledky závěrečných zkoušek - prosinec 2018

Kód a název oboru
Závěrečná zkouška
z toho opravná závěrečná zkouška
závěrečná zk. v náhr. termínu
Celkem

Žáci konající
Prospěli s
zkoušky
Prospěli Neprospěli
vyznamenáním
celkem
0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

VII. Hodnocení chování žáků

Obory vzdělání s maturitní zkouškou
Obory vzdělání s výučním listem
Výchovná opatření
Napomenutí třídního učitele
Napomenutí učitele odborného výcviku
Důtka třídního učitele
Důtka učitele odborného výcviku
Důtka ředitele školy
Pochvala třídního učitele
Pochvala učitele odborného výcviku
Pochvala ředitele školy
Podmíněné vyloučení ze školy
Vyloučení ze školy

Počet žáků - hodnocení
velmi dobré uspokojivé neuspokojivé
45
0
5
45
0
3
Počet
15
0
49
0
5
0
0
10
1
0
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Údaje o prevenci sociálně patologických jevů
Škola vychází z ročního minimálního preventivního programu prevence sociálně
patologických jevů. Prevencí se škola zabývá soustavně jak ve výchovně vzdělávacím
procesu: např. zařazením tematických celků „Prevence sociálně patologických jevů“
v učivu předmětu výchova k občanství, tak i při volnočasových aktivitách a v programu
domova mládeže (besedy a videopořady s tematikou prevence sociálně patologických
jevů, smysluplné využití volného času – kroužky, soutěže, kvízy, spolupráce s DD ve
Dvoře Králové nad Labem).
Žákům jsou nabízeny po celý školní rok zájmové aktivity a speciální programy
jako např.: přednáška a beseda OŘ Policie ČR pro žáky 1. ročníků, přednáška Policie ČR
pro rodiče žáků, adaptační kurz pro žáky 1. Ročníků, spolupráce s pedagogickopsychologickou poradnou.
Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků.
Druh studia, kurzu apod.
Odborné kurzy
Kurzy jednotlivých předmětů
Kurzy ucelených částí učiva

3
4
1

Počet zúčastněných pracovníků
5
4
1
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Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti

Okresní, oblastní a celostátní soutěže
Kopidlenský kvítek
Ve dnech 11. 10. - 13. 10. 2017 proběhl 24. ročník mezinárodní soutěže v zahradnických
znalostech a dovednostech (řízkování, vázání a aranžování rostlin, roubování v ruce, poznávání
rostlinného materiálu a výsadba rostlin)
Ve školním roce 2009/2010 byla soutěž žáků středních škol Kopidlenský kvítek zařazena do
přehlídky soutěží odborných dovedností vybraných oborů učňovského školství České ručičky.
Soutěže se zúčastnilo 22 žáků z 6 středních škol a učilišť z České a Slovenské republiky.
Soutěžními úkoly byly:
úkol č. 1
úkol č. 2
úkol č. 3
úkol č. 4
úkol č. 5

řízkování
výsadba rostlin
poznávání rostlinného materiálu
aranžování
roubování v ruce – kopulace

úkol č. 1 – řízkování:
1. místo
žákyně
2. místo
žákyně
3. místo
žákyně

Střední škola zahradnická škola Rajhrad
SZaŠ Rajhrad, p.o.
Střední škola zahradnická Kopidlno

úkol č. 2 – výsadba rostlin:
1. místo
2. místo
3. místo

žákyně
žák
žák

Střední odborná škola Jarov
Střední zahranická škola Rajhrad
SOŠ záhradnická Piešťany

úkol č. 3 – poznávání rostlinného materiálu:
1. místo
2. místo
3. místo

žák
žákyně
žák

SOŠ záhradnická Piešťan
Střední odborná škola Jarov
Střední zahradnická škola Rajhrad

úkol č. 4 – aranžování – jednostranná kytice na položení k uctění památky Karla
IV
1. místo
žákyně
Střední zahradnická škola Kopidlno
2. místo
žák
Střední zahradnická škola Rajhrad
3. místo
žákyně
Střední odborná škola Jarov
úkol č. 5 - překvapení:
1. místo
žákyně
2. místo
žák
3. místo
žákyně

Střední zahradnická škola Kopidlno
SZaŠ Rajhrad, p.o.
Střední odborná škola Jarov
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úkol č. 6 – roubování v ruce – kopulace:
1. místo
2. místo
3. místo

žák
žákyně
žákyně

SZaŠ Rajhrad, p.o.
Střední zahradnická škola Rajhrad
Střední odborná škola Jarov

výsledky celkem - jednotlivci:
1. místo
2. místo
3. místo

žákyně
žák
žákyně

Střední odborná škola Jarov
Střední zahradnická škola Rajhrad
SOŠ záhradnická Piešťany

výsledky celkem - družstva:
1. místo
2. místo
3. místo

SZaŠ Rajhrad
Střední odborná škola Jarov
SOŠ záhradnická Piešťany

Garantem soutěže byla odborná učitelka naší školy.
Kopidlenský kvíteček
Dne 13. 10. 2017 se v naší škole konala již po dvacáté třetí soutěž družstev žáků
2. stupně základních škol (vědomostní test z botaniky, zoologie, biologie člověka a
ekologie, poznávání rostlinného materiálu, dovednostní úkol – poznávání zahradnického
nářadí a pomůcek, aranžérský úkol – podzimní vazba – přízdoba tykve a překvapení). Do
soutěže se zapojilo 9 základních škol.
Garantem soutěže byly odborné učitelky naší školy.
Kopidlenský kapřík
Dne 13. 10. 2017 se v naší škole letos potřetí konala soutěž žáků 2. stupně
základních škol. Do soutěže se zapojilo 9 základních škol.
Garantem soutěže byla odborná učitelka naší školy.
Kopidlenské poupě
Dne 13. 10. 2017 již 20. ročník soutěže tříčlenných družstev žáků 7. – 9. ročníků
základních a speciálních škol přivítal soutěžící z 8 základních a speciálních škol. Jejich
soutěžními úkoly byly: vazačský úkol – podzimní aranžování okrasných tykviček,
poznávání rostlin, test znalostí o přírodě a zábavný úkol.
Garantem soutěže byly odborné učitelky naší školy.
Kopidlenský jelen
Dne 13. 10. 2017 se v naší škole letos konal 2. ročník soutěže žáků 2. stupně
základních škol. Do soutěže se zapojilo 10 základních škol.
Garantem soutěže byl odborný učitel naší školy.
.
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Lipová ratolest
V Kyjově se ve dnech 24. - 26. 9. 2017 konal 10. ročník soutěže zahradnických
škol "LIPOVÁ RATOLEST". Pořadatelem je Svaz zakládání a údržby zeleně. Úkolem
soutěžících bylo v blízkosti centra města profesionálně zrealizovat konkrétní sadovnický
projekt na základě projektové dokumentace, kterou měli k dispozici před odjezdem na
soutěž. Tématem letošního ročníku byla realizace nové předzahrádky u bytových domů.
Střední školu zahradnickou Kopidlno reprezentovalo pod vedením pedagoga družstvo
složené z žáků studijního oboru. Cenné jsou především zkušenosti, které soutěžící během
soutěže získali.

Děčínská kotva - Mistrovství floristů České republiky
Děčínská kotva je floristická soutěž ve vázání a aranžování květin pro studenty
středních odborných i vysokých škol a pro profesionály. Letošní ročník soutěže probíhal
v prostorách zámku v Děčíně ve dnech 16. – 17. května 2017. Měl téma: „Jedno století sametová“. Během dvou soutěžních dnů plnili soutěžící celkem čtyři úkoly:
Střední škola zahradnická se pravidelně této soutěže účastní. V letošním roce se
Děčínské kotvy zúčastnil žák školy, Mistr florista 2016, pod vedením učitelky naší školy.
V úkolu přízdoba vozidla obsadil 1. Místo.
Soutěž přinesla nejenom pěkná umístění, ale také cenné zkušenosti v oboru
floristika.

Flora Pragensis – odborná zahradnická (floristická) soutěž
Dne 7. 12. 2017 se uskutečnil 6. ročník odborné zahradnické soutěže Flora
Pragensis, kterou pořádala Střední odborná škola stavební a zahradnická, Praha 9 za
garantované podpory hl. m. Prahy. Celá odborná soutěž byla současně realizována ve
spolupráci se Svazem květinářů a floristů ČR. Tato soutěž je jako jediná svého druhu
zaměřena na téma adventu a přípravu vazeb s touto tematikou. Zastřešujícím heslem celé
soutěže bylo téma „Vánoce tradiční i netradiční“. Soutěžilo se ve třech disciplínách –
výroba adventního věnce, výroba domovního znamení ve tvaru zvonku a balení dárku
s výzdobou. Naší školu reprezentovaly 2 žákyně z 2. a 4. ročníku maturitního oboru

Polabský motýl 2017
Dne 21. 3. 2018 se 3 žákyně školy zúčastnily 18. ročníku soutěže v aranžování
květin v Lysé nad Labem. Téma bylo Hvězdy stříbrného plátna. V soutěžním úkolu č. 2
– kytice pro hvězdu stříbrného plátna – jedna z žákyň získala 2. místo V soutěžním úkolu
č. 3 – květinový koš – obsadila další žákyně 3. místo. Celkově děvčata obsadila 2. místo.
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O zlaté nůžky Bahco – soutěž v řezu ovocných dřevin
Dne 5. 4. 2018 se konal v mělnické zahradnické akademii ve spolupráci s firmou
Bahco 17. ročník soutěže v řezu ovocných dřevin, které se zúčastnilo 6 týmů ze škol.
Naši školu reprezentovali žáci třetího ročníku studijního oboru Zahradnictví. 2 z našich
žáků se umístili v soutěži jednotlivců na 1. místě a získali ceny: Zlaté nůžky Bahco, Zlatý
nůž Bahco a v soutěži družstev naše škola získala též 1. místo.

Běh 17. listopadu – 48. ročník
Tradiční běžecký závod 15. 11. 2017, zařazený v kalendáři běhů mimo
dráhu, měl v letošním roce celkovou účast 271 závodníků, kteří startovali ve všech
vyhlášených kategoriích. Mimo obvyklých kategorií se i v letošním roce podařilo do
programu úspěšně zařadit závody pro nejmenší děti ze základních a mateřských škol.
Běžci absolvovali v příjemném podzimním počasí závod na okruzích zámeckého parku,
který je součástí areálu zahradnické školy.
Závod si zachoval i velmi dobrou sportovní úroveň i díky kvalitnímu zázemí, které během
závodu svým účastníkům nabízí.
Celkem se 48. ročníku Běhu 17. listopadu zúčastnilo 271 běžců.

Školní a ostatní soutěže
Soutěž „ Já už to znám, já už to umím…“
Soutěž se konala pod vedením našich pedagogů dne 2. 12. 2016 v Hlušicích. Naše
škola připravovala úkoly v oboru Mladý rybář a Zahradník.
Mladý rybář: Této soutěže se zúčastnilo 30 žáků 8. a 9. tříd základních škol
Královéhradeckého kraje. Proběhly 3 soutěžní úkoly - test s rybářskou tématikou,
poznávání sladkovodních ryb a navazování háčků.
Mladý zahradník: Soutěže se účastnilo 28 žáků 8. a 9. tříd základních škol
Královéhradeckého kraje, absolvovali 3 soutěžní úkoly – test, vytváření vánočního svícnu
a vánočního aranžmá.
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Výstavy
Vánoce na bráně - Jičín
Žáci odborného učiliště pod vedením učitelky připravili pro výstavu 100
adventních věnců, o které byl velký zájem. Dále naši žáci ozdobili veliký věnec, který
byl zavěšen přímo u věžních hodin. Letošní barva věnce byla oranžová.
Prodejní výstava – Mladá Boleslav
Ve dnech 24. 11. 2016 proběhl prodej adventních věnců a vánočních svícnů
v Mladé Boleslavi.
Vánoční výstava - Dobrovice
Ve dnech 27. 11. – 4. 12. 2017 se naše škola prezentovala prodejní výstavou
vánoční vazby v Dobrovicích
Adventní jarmark - Kopidlno
Dne 27. - 26. 11. 2016 se v místním kulturním zařízení konal „Adventní jarmark“
spojený s výstavou betlémů. Žáci naší školy nabízeli na výstavě k prodeji adventní věnce
a vánoční svícny, které vyrobili na odborném výcviku.
Vánoční výstava - Kopidlno
Výstava se konala ve dnech 13. – 14. 12. 2017. Žáci školy zde předváděli vlastní výrobky,
jako např. adventní věnce, svícny a partery, které vyrobili během odborného výcviku.
Vánoční trhy Nová Paka
Na tradičních vánočních trzích pořádaných ve dnech 6. - 7. 12. 2017 v SŠGS Nová
Paka předváděly naše žákyně pod vedením učitelky ukázky vánoční vazby a prodávaly
vánoční výrobky. Též byly podávány informace o studiu na naší škole.
Vánoční výstava - Nový Bydžov
Ve dnech 13. – 14. 12. 2017 se naše škola prezentovala prodejní výstavou vánoční
vazby v Novém Bydžově.
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Vánoční výstava – Lázně Bělohrad
Na adventní tvořivé dílně dne 29. 11. 2018 předváděly naše žákyně pod vedením
učitelky ukázky vánoční vazby a prodávaly vlastnoručně vyrobené vánoční dekorace. Též
byly podávány informace o studiu na naší škole.
Zahrada Čech Litoměřice
Pozvání k účasti na tradiční podzimní výstavě v Litoměřicích nabídl naší škole
časopis Zahrádkář. Škola této možnosti využila a zapojila se nejen do soutěže, jejímž
tématem byly Věnce a věnečky, ale využila svou účast o k předvádění výroby věnců,
k prodeji výrobků a propagaci školy..
Výstava „Stavba a zahrada Hradec Králové“
Naše škola se zúčastnila výstavy v areálu Aldis v Hradci Králové ve dnech 23. 25. 3. 2018. Žáci SOU v rámci odborného výcviku aranžovali závěsné věnce na výzdobu
dveří, vypichované květináče, dále vyzdobili sesazované mísy z primulí, macešek a
sedmikrásek. Probíhal prodej jarních aranžmá, vázání kytic z tulipánů, praktická ukázka
aranžování, prodej hrnkových květin ze skleníku. Prodej výrobků si vzaly na starost
žákyně školy.

Další prezentace školy na veřejnosti

70. výročí školy v Kopidlně a sraz absolventů
Při příležitosti 125. výročí založení školy a 70. výročí zahradnického školství
v Kopidlně pořádala škola dne 9. června 2018 sraz absolventů. Na programu byla
prohlídka zámku po rekonstrukci elektroinstalace i celého areálu školy, zasazení stromu
k výročí, beseda o historii zámku a šlechtě, která ji vlastnila, výstava obrazů, dokumenty
připomínající historii školy a další. Školu přišlo navštívit téměř 400 absolventů.
Jičín - město pohádky
Této akce se dne 17. 9. 2016 zúčastnili žáci maturitního a učňovského oboru. Pod
jejich vedením si na Valdštějnově náměstí v Jičíně mohly děti vyzkoušet aranžovat živé
květiny.
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Jiřinkové dny - Sloveč
V září se konal Jiřinkový den v zahradnictví Dahlia ve Slovči. Žáci se každým
rokem podílejí na výzdobě této akce. V letošním roce byla výstava doplněna ukázkami
svatebních kytic, které vytvořili žáci při hodinách floristiky.
Regionální zahrádkářská výstava - Teplice nad Metují 1. 9. 2016
Na výzdobě výstavy, která se uskutečnila 1.9.2017 se podíleli žáci školy, v jejím
průběhu informovali návštěvníky o vzdělávací nabídce školy.
Jivínský Štefan
Jako každoročně žáci naší školy pod připravili kytice pro vyhlášení Jivínského
Štefana za rok 2017 v kulturním domě v Hořicích dne 25. 2. 2018.

Euroregion Tour - Jablonec nad Nisou
Během veletrhu cestovního ruchu propagoval žák odborného učiliště naši školu.
Velikonoční jarmareček - Nová Paka
Během této akce vyráběly děti v rámci velikonoční dílničky pod vedením našich
žáků velikonoční aranžmá.
Krkonošský veletrh - Trutnov
Ve dnech 29. - 30. 4. 2018 žáci naší školy prodávali jarní aranžmá a sadbu,
informovali návštěvníky o vzdělávací nabídce školy.

Výzdoba plesů
Maturitní ples MOA Jičín
Maturitní ples Gymnázium Hořice
Reprezentační ples naší školy v Kopidlně
Královský ples ve Valdicích
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Výsadba v zámeckém parku v Dětenicích
Žáci naší školy sa podíleli na vypěstování sadby a její výsadbě v areálu zámku
Dětenice.
Výsadba ve městě Lázně Bělohrad
Žáci naší školy sa podíleli na vypěstování sadby a její výsadbě v lázeňském
areálu i v městské části Lázní Bělohrad
Zlín film festival
Naše žákyně, členka mediálního kroužku, vystoupila s příspěvkem na konferenci
pro odbornou veřejnost v kongresovém centru Zlín, organizované Radou pro televizní a
rozhlasové vysílání.

Odborná a publikační činnost
Příspěvky do Kopidlenských listů
Příspěvky do Jičínského deníku, Krkonošského deníku, Nových novin
Příspěvky do internetové televize rastv.cz (žákovský mediatým)
Příspěvky do časopisu Zahrádkář, pravidelná rubrika
www.ceskerucicky.org
www.agrocz.cz
www.ceskapotravina.net
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Odborné exkurze a přednášky

Odborná exkurze Holandsko
Ve dnech 19. – 23. dubna 2018 se 23 žáků zúčastnilo odborné exkurze do
Holandska. Na programu byla např. květinová burza v Alsmeeru, rybářská vesnice
Voledam, rodinná farma na výrobu sýrů a dřeváků nebo prohlídka Amsterodamu.
Rybářská exkurze do Prahy
Dne 17. 1. 2018 podnikli žáci oboru Rybářství exkurzi do Národního
zemědělského muzea v Praze. Cílem bylo poznat historii rybářství, jednotlivé druhy ryb
a ostatní flóru a faunu v okolí.
Myslivecká praxe
Žáci oboru Rybářství se koncem školního roku zúčastnili myslivecké praxe
v Lužických horách. Praxi a brigády absolvovali v MS Růžák v okolí obce Chřipská.
Hlavní náplní byla výstavba a údržba mysliveckých zařízení a přikrmování zvěře.
Odborná exkurze Akvaponie
5.6. 2018 se žáci školy se svými pedagogy zúčastnili exkurze do Lážovic u Brna,
kde se seznámili s tím, co tento nový obor představuje.
Součástí exkurze byly i ovocné a okrasné školky Ing. Jana Bielmacze v Kozolupech.
Odborné exkurze – Pražské historické zahrady
Dne 14. 6. 2018 žáci 3.T a 1.N a 29. 5. 2018 žáci 3.S podnikli exkurzi do
Pražských historických zahrad, navštívili např .Královskou zahradu, Letohrádek královny
Anny, Valdštejnskou zahradu a další. Exkurze byla zakončena krátkou procházkou po
historické části Prahy.
Odborná exkurze – botanická zahrada Liberec
Na konci června podnikli žáci 1.S, 1.K a 2.K exkurzi do botanické zahrady
v Liberci. Program byl doplněn o návštěvu zoologické zahrady.
Odborná exkurze - botanická zahrada Trója, zahrady Pražského hradu
Ve dnech 7. 6. a 8. 6. 2017 se uskutečnily odborné exkurze tříd 1. a 2. K do
botanické zahrady v Tróji a do zahrad Pražského hradu.
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Žákovské projekty
Projekt - Kopidlenský kvítek

10. – 12. 10. 2017

Projekt je určený pro žáky všech oborů
Projekt – Globální svět

12. 3. – 16. 3. 2018

Projekt je určený pro žáky 1. – 3. ročníku studijních oborů.
Projekt – Planeta Země je tu pro nás

12. 3. – 16. 3. 2018

Projekt je určený pro žáky 1. – 3. ročníku učebních oborů (SOU).
Projekt – Žijeme tu společně

12. 3. – 16. 3. 2018

Projekt je určený pro žáky 1. – 3. ročníku učebních oborů (OU).

Dny pro zdraví - Ledce
Jako každoročně, tak i letos se žáci prvních ročníků ve dnech 11.-15.6.2018
účastnili sportovního kurzu v Ledcích. Čekal na ně bohatý program zaměřený na
sportovní aktivity v přírodě. Absolvovali např. azimutový závod, střelbu ze ubytováni v
chatové osadě TJ Sokol Kopidlno.
Kurz – motorová pila + křovinořez
Kurzu se zúčastnilo celkem 16 žáků a 4 zaměstnanci školy.

Kultura a sport
Klicperovo divadlo HK:

Kytice

Divadlo Mladá Boleslav: Úplné zatmění

28.11.02017
31.10. 2017
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Běh 17. listopadu – 48. ročník
Tradiční běžecký závod 15. 11. 2016, zařazený v kalendáři běhů mimo dráhu, měl
v letošním roce celkovou účast 271 závodníků, kteří startovali ve všech vyhlášených
kategoriích. Mimo obvyklých kategorií se i v letošním roce podařilo do programu
úspěšně zařadit závody pro nejmenší děti ze základních a mateřských škol.
Běžci absolvovali v příjemném podzimním počasí závod na okruzích zámeckého parku,
který je součástí areálu zahradnické školy.
Závod si zachoval i velmi dobrou sportovní úroveň i díky kvalitnímu zázemí, které během
závodu svým účastníkům nabízí.

Okrskové kolo ve florbalu chlapců
Dne 2. 11. 2017 se 4 chlapecké týmy zúčastnily okrskového kola ve florbalu
pořádaného Střední školou zahradnickou v místní sportovní hale.
Okresní kolo ve florbalu dívek
Dne 17. 1. 2018 se 6 dívčích týmů zúčastnilo okresního kola ve florbalu
pořádaného Střední školou zahradnickou v místní sportovní hale. Tým naší školy obsadil
5. místo.

Údaje o výsledcích inspekční činnosti prováděné Českou školní inspekcí
Ve školním roce 2016/2017 neproběhla inspekční činnost.

Základní údaje o hospodaření školy
Údaje o hospodaření školy jsou uváděny ve Zprávě o hospodaření školy, kterou škola
zpracovává vždy za uplynulý kalendářní rok.

Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení
Floristické kurzy
V průběhu školního roku probíhaly jednodenní kurzy zaměřené na floristiku. Tyto
kurzy byly zaměřeny převážně prakticky.
Po ukončení kurzů získali účastníci doklad o absolvování kurzů.
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Poradenská činnost pro veřejnost
V rámci Kopidlenského kvítku – poradenství v zahradnictví.
Průběžná poradenská činnost přes média a vzdáleným přístupem (e-mail, facebook)

Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů

Talentované děti a mládež (Královéhradecký kraj, MZe)
Kopidlenský kvítek – 24. ročník mezinárodní soutěže žáků středních
zahradnických škol a učilišť v odborných zahradnických znalostech a dovednostech. Žáci
postupně plní 7 soutěžních úkolů.
Kopidlenský kvíteček – 24. ročník regionální soutěže žáků základních škol ve znalostech
o přírodě, aranžování a zahradnických dovednostech.
Kopidlenské poupě – 20. ročník regionální soutěže družstev žáků speciálních škol ve
znalostech o přírodě, aranžování a zahradnických dovednostech.
Kopidlenský kapřík – 4. ročník regionální soutěže družstev žáků základních škol ve
znalostech o přírodě, rybářství a rybářských dovednostech.
Kopidlenský jelen – 2. ročník regionální soutěže družstev žáků základních škol ve
znalostech o přírodě a myslivosti.
Akce pro děti a mládež ve volném čase
Pravidelná spolupráce s Dětským centrem ve Dvoře Králové nad Labem se
uskutečňuje již od roku 2000. Každoročně se spolupráce skládá z realizace velikonoční a
vánoční výzdoby v Dětském centru, kterou připravují a instalují žáci z domova mládeže
za pomoci vychovatelek domova mládeže ve svém volném čase. Na Den dětí přijedou
děti z Dětského centra do zámeckého parku v Kopidlně, kde je pro ně připraveno
dopoledne plné her a soutěží. S hotovými aranžmá pak vybraní žáci domova mládeže
navštíví děti v Dětském centru ve Dvoře Králové nad Labem. Zde naši žáci instalují své
výrobky. Dětský den organizuje domov mládeže v areálu zámeckého parku v Kopidlně.
S pomocí pracovníků Dětského centra a asistentů z řad žáků a dalších dobrovolníků
absolvují děti z Dětského centra zábavný den plný her a soutěží. Poté děti obdrží své
odměny.
Pořádání významných sportovních akcí (Královéhradecký kraj)
Běžecký závod s dlouholetou tradicí, který organizuje Střední škola zahradnická
v Kopidlně. Závod je určen pro širokou veřejnost a je orientován především na děti a
mládež regionu Královéhradeckého, Středočeského a Libereckého kraje. Trať závodu je
vedena po smíšených tratích v příjemném prostředí zámeckého parku pro nejmenší děti
v délce 150 – 350 m, žactvo, dorost a junioři absolvují od jednoho do sedmi 650m okruhů.
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Střední škola zahradnická, Kopidlno, náměstí Hilmarovo 1
Organizace zaměstnavatelů a další partneři školy při plnění úkolů vzdělávání:
Botanická zahrada – Liberec
Botanická zahrada Praha
Česká zemědělská univerzita Praha
Dahlia Sloveč
Lázně Bělohrad a.s.
Lázně Bělohrad město
Moravoseed
Obora – ovocné a okrasné školky Valdice
Pražská botanická zahrada v Praze
Rybářství Chlumec nad Cidlinou a.s.
Schlikovský Dvůr
Šlechtitelská stanice ovocnářská Střížovice
Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský Holovousy s.r.o.
Výzkumný ústav okrasného zahradnictví v Průhonicích
Nadační fond zahradnické školy v Kopidlně

V Kopidlně dne 31.8.2019
Ing. Lenka Nosková
ředitelka

Výroční zpráva byla schválena školskou radou.
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