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Úvod
Výroční  zpráva  Střední  lesnické  školy  v Hranicích  za  školní  rok  2021/2022  naplňuje
ustanovení  zákona č.  561/2004 Sb.  a vyhlášky č.  15/2005 Sb.,  obojí  ve znění  pozdějších
předpisů. Součástí výroční zprávy je i  zpráva o hospodaření,  vycházející z roční uzávěrky
hospodářského roku 2021.

Výroční zpráva byla schválena Školskou radou dne 31. 10. 2022.
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1 Základní údaje o škole

1.1 Základní údaje o škole

Název školy Střední lesnická škola, Hranice, Jurikova 588

Adresa školy Jurikova 588, 753 01 Hranice I-Město

IČ 61986038

Bankovní spojení 151744090/0600

DIČ CZ 61986038

Telefon/fax 581 601 231

E-mail sls@slshranice.cz

Adresa internetové stránky www.slshranice.cz

Datová schránka yyzmxwu

Právní forma Příspěvková organizace Olomouckého kraje

Zařazení do sítě škol 31. 3. 2006 č. j. 8294/2006-21

Název zřizovatele
Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, 779 11 
Olomouc

Součásti školy

Školní polesí, Hranice VI – Valšovice 33, IZO 
102 856 935
DM Teplická
DM Jungmannova
Školní jídelna Jungmannova
Arboretum školy

IZO ředitelství 600 017 770

Vedoucí a hospodářští pracovníci

Ing. Lukáš Kandler – ředitel školy
Ing. Ctirad Juráň – zástupce ředitele, 
statutární zástupce
Ing. Martin Němec – zástupce ředitele pro 
ŠP
Ing. Blanka Blahová – zástupce ředitele pro 
ekonomiku
Ing. Bc. Pavel Matys – vedoucí vychovatel 
DM Teplická
Mgr. Roman Páral – vedoucí vychovatel DM 
Jungmannova
Zdeňka Halaštová – vedoucí školní jídelny

Přehled hlavní činnosti školy
(podle zřizovací listiny)

Poskytování výuky a vzdělávání v oboru 
lesnictví
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1.2 Součásti školy a místa poskytování vzdělávání nebo služeb:
– Střední škola (SŠ) kapacita 396 žáků

– IZO: 000842851 

– Místo poskytovaného vzdělávání:

– Jurikova 588, Hranice

– Domov mládeže (DM) kapacita 246 lůžek

– IZO: 102856915

– Místa poskytovaných služeb:

– Jungmannova 616, Hranice 

– Teplická 625, Hranice

– Školní jídelna (ŠJ) kapacita 550 strávníků

– IZO: 102980721

– Místo poskytovaných služeb:

– Jungmannova 616, Hranice

– Školní polesí (ŠP) kapacita se neuvádí

– IZO: 110025938

– Místo poskytovaných služeb:

– Valšovice 33, Hranice VI
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1.3 Charakteristika školy
Na Střední lesnické škole v Hranicích se vyučuje čtyřletému studijnímu maturitnímu oboru
41-46-M/01 - Lesnictví. Studium je ukončeno maturitní zkouškou a je určeno pro chlapce a
děvčata, kteří úspěšně absolvovali 9. třídu základní školy. Vedle studijních předpokladů je
vyžadován lékařem potvrzený  dobrý  zdravotní  stav.  Vedle  teoretické  výuky  je  na  škole
kladen také velký důraz na  předmětová cvičení a výkon praxe. Tato výuka se uskutečňuje
převážně na Školním polesí  ve Valšovicích,  které je  nedílnou organizační součástí  školy.
Tento typ výuky je realizován také na pracovištích lesnického provozu.

Škola zabezpečuje ubytování a stravování všem přihlášeným žákům. V mimoškolní výchově
v době mimo vyučování je žákům zabezpečeno využití volného času v bohaté sportovní a
zájmové činnosti.

Škola  je  příspěvkovou  organizací,  jejímž  zřizovatelem  je  Olomoucký  kraj,  hospodařící
s finančními prostředky přidělovanými Krajským úřadem v Olomouci.

Střední lesnická škola Hranice je nejstarším lesnickým vzdělávacím zařízením s nepřetržitou
činností  na území České republiky.  Byla založena v roce 1852 na zámku v Úsově.  Po 15
letech  se  přestěhovala  na  hrad  Sovinec  a  po  dalších  30  letech  do  Hranic.  Německý
vyučovací jazyk vystřídala v roce 1920 čeština. V současné době studuje ve škole cca 320
žáků z oblasti celé Moravy, Slezska, části Čech a také ze Slovenska.

1.4 Seznam studijních oborů
Kód oboru vzdělání 41-46-M/01 Lesnictví

Ukončení studia maturitní zkouška – vysvědčení o maturitní zkoušce

Forma studia denní

Druh studia řádné, denní, čtyřleté s maturitou

Dosažená úroveň 
vzdělání

střední vzdělání s maturitní zkouškou, kvalifikační úroveň EQF 
4

Další vzdělávání

- školící činnost v oboru lesnictví, myslivosti a životního 
prostředí
- školící činnost v oblasti lesní pedagogiky
- konzultační středisko MU LDF v Brně, bakalářské studium, 
kombinovaná forma
- trvalá vzdělávací základna ministerstva zemědělství ČR
- univerzitní trenérská škola Mendelovy univerzity v Brně
- výuka jazyků AJ, NJ, RJ, FJ, ŠJ 
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1.5 Učební plán dle ŠVP platného od 1. 9. 2017
Učební plán 41 – 46 – M/01 Lesnictví

Kategorie a názvy 
vyučovacích předmětů

Zkratky 
předmětů

Počet týdenních vyučovacích hodin

1. 
ročník

2. 
ročník

3. 
ročník

4. 
ročník

CELKEM

A. Povinné předměty 33 35 35 35 138

a. Základní 27,5 18 12 13 70,5

Český jazyk a literatura CJL 4 3 3 3 13

Cizí jazyk 1 CIJ1 4 3 4 4 15

Cizí jazyk 2 CIJ2 2 2 1 5

Výchova k občanství VKO 1 1 1 3

Dějepis DEJ 2 2 4

Matematika MAT 4 4 3 2 13

Fyzika FYZ 3,5(0,5) 3,5(0,5)

Chemie CHE 4(1) 4(1)

Tělesná výchova TEV 2 2 2 2 8

Informační a komunikační 
technologie

ICT 1 (1) 1 (1) 2(2)

b. Specializační 5,5 l7 23 22 67,5

Biologie BIO 4(1) 4(1)

Lesnická botanika LEB 4(1) 4(1)

Lesnická zoologie LEZ 4(1) 4(1)

Nauka o lesním prostředí NLP 4(2) 4(2)

Stroje a zařízení STZ 3(1) 3(1)

Motorová vozidla MOV 2 2

Myslivost MYS 3 (1) 3(1)

Lesní stavby LES 3(1) 3(1)

Pěstování lesů PEL 3(1) 4(2) 7(3)

Lesní těžba LET 3(1) 3(1) 6(2)

Ochrana lesů OLS 3(1) 3(1) 6(2)

Hospodářská úprava lesů HUL 3(1) 3 (1) 6(2)

Ekonomika lesního 
hospodářství

ELH 3(1) 3 (1) 6(2)

Informační technologie v 
lesnictví

ITL 1(1) 1(1) 2(2)

Praxe PRA 1,5 2 2 2 7,5

c. Povinně volitelné 0-4 0-4 0-8

Lesní pedagogika LEP 0-1 0-1

B. Nepovinné předměty

Základy mediální 
gramotnosti

ZMG 0-2 0-2 0-2 0-2 0-8
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Cvičení z biologie cvBIO 0-2 0-2

Cvičení z chemie cvCHE 0-2 0-2

Cvičení z matematiky cvMAT 0-2 0-2

Cvičení ICT cvICT 0-1 0-1

Jazyková konverzace JAK 0-1 0-1 0-1 0-1 0-4

Sportovní hry SH 0-2 0-2 0-2 0-2 0-8

Literární seminář LSEM 0-2 0-2 0-2 0-2 0-8

Projektové řízení PRO 0-1 0-1

Střelectví STR 0-2 0-2 0-2 0-2 0-8

Propagace lesnictví PLE Není stanoven

Celkem týdnů
1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník

40 40 40 36

Vyučování dle rozpisu učiva 33 33 32 29

Učební praxe bloková a jiných forem 3 4 4 1

LVVZ 1

Projektový týden 1

Časová rezerva, včetně odborných 
exkurzí a výchovně vzdělávacích akcí

4 2 4 1

Maturitní zkouška 4

1.6 Realizace koncepčních materiálů kraje
Škola  postupuje  při  výchovně  vzdělávací  činnosti  důsledně  v  intencích  „Dlouhodobého
záměru  vzdělávání  a  rozvoje  výchovně  vzdělávací  soustavy  Olomouckého  kraje“.  Jsou
plněny střednědobé návrhy a záměry rozvoje vzdělávání. Škola se aktivně podílí na řešení
záměrů v oblasti environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (např. výstavy přírodnin,
provádění  žáků  jiných  škol  a  veřejnosti  v arboretu  školy  a  po  ŠP  Valšovice,  výstava
loveckých trofejí, akce lesní pedagogiky).
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1.7 Školská rada
Mgr. Regina Kudláčková

– zástupce pedagogických pracovníků, učitelka všeobecných předmětů, předsedkyně 
školské rady

Ing. Bc. Martin Kudláček

– zástupce pedagogických pracovníků, učitel odborných předmětů, místopředseda 
školské rady

Mgr. Miroslav Gajdůšek MBA

– zástupce zřizovatele, Krajský úřad Olomouckého kraje, vedoucí odboru školství a 
mládeže

Ing. Josef Veselský

– zástupce zřizovatele, Krajský úřad Olomouckého kraje, vedoucí odboru životního 
prostředí a zemědělství

Mgr. Pavlína Čížová

– zástupce zletilých a nezletilých žáků

Zdeněk Vacula

– zástupce zletilých a nezletilých žáků, žák SLŠ Hranice
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1.8 Organizační schéma školy
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2 Personální údaje

2.1 Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví
věk muži ženy celkem %

do 20 let 0 0 0 0

21 – 30 let 2 0 2 3

31 – 40 let 6 3 9 12

41 – 50 let 11 15 26 33

51 – 60 let 12 18 30 38

61 a více let 7 4 11 14

celkem 38 40 78 100,0

% 100,0 x

2.2 Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví
vzdělání dosažené muži ženy celkem %

základní - 2 2 3

vyučen 6 15 21 27

střední odborné 2 3 5 6

úplné střední 5 6 11 14

vyšší odborné - - - -

vysokoškolské 25 14 39 50

celkem 38 40 78 100,0

2.3 Členění pedagogických pracovníků podle odborné 
kvalifikace

odborná kvalifikace
splňuje 
kvalifikaci

nesplňuje 
kvalifikaci

celkem %

učitel všeobecně vzdělávacích 
předmětů

15 0 15 100

učitel odborných lesnických předmětů 14 0 14 100

externí učitel 1 0 1 100

vychovatel 12 0 12 100

celkem 42 0 42 100
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2.4 Kvalifikovanost vyučujících
Předmět % Předmět %

Český jazyk 100 Stroje a zařízení 100

Cizí jazyk 100 Motorová vozidla 100

Matematika 95 Myslivost 100

Chemie 100 Lesní stavby 100

Fyzika 100 Pěstování lesů 100

Dějepis 100 Lesní těžba 100

Občanská nauka 33
Ochrana lesů a živ. 
Prostředí

100

Biologie 100 Hospodářská úprava lesa 100

Lesnická botanika 100 Ekonomika 100

Lesnická zoologie 100 Tělesná výchova 100

Nauka o 
les.prostředí

100 Praxe 100

Projektové řízení 100 Informační technologie 100

Lesní pedagogika 100
Info. technologie 
v lesnictví

100

2.5 Přehled učitelů podle kvalifikovanosti
jméno a příjmení předmětová 

kvalifikace
učí ve školním roce

Bartoš Luboš, Ing., Ph.D., MBA Les LET, STZ

Babicová Petra, Mgr. M – Che MAT, CHE

Beláň Jan, Mgr. ČJ – OBN ČJL, VKO

Bena Marcel, Ing. Les MYS, praxe

Církva Radim, Ing. Les BIO, NLP, LEB

Čechová Martina, Ing. Les OLS, LES, LEZ

Dobešová Iva, Mgr. Aj – Rj – Z AJ, RJ

Holcová Barbora, Mgr. Aj – Tv AJ, NJ

Hub Petr, Mgr. M – D MAT, DEJ, VKO

Jalůvková Jaroslava, Mgr. AJ – OBN AJ

Juráň Ctirad, Ing. Les NLP, ITL

Kandler Lukáš, Ing. Les MYS

Ketlerová Alena, Ing. Eko, PRO MD

Kloz Jiří, Ing. Bc. Les PEL, OLS

Kudláček Martin, Ing. Les PEL, HÚL
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Kudláčková Regina, Mgr. Aj – Šp AJ 

Laryšová Veronika, Mgr. ČJ, Ped MD

Menšík Miroslav, Mgr. Tv – Z TEV

Měšťánek Jiří, Ing. Mgr. Eko ELH, VKO

Němec Martin, Ing. Les ITL

Novák Bedřich, Mgr. ČJ - D ČJL, VKO

Nováková Hana, Mgr. Nj – Tv NJ, RJ, TEV

Palacká Alice, ing. Les  LEB, OLS, LEP

Podhorný Jiří, Ing. Les HÚL, LEZ

Pytela Roman, Mgr. RJ - OBN RJ

Skotnica Aleš, Mgr. Che – F FYZ, MAT, CHE, OCMS

Skříčil Václav, Ing. Les LEZ, LET, OLS

Straková Karla, Mgr. Mat-Bio MAT, BIO

Strýček Pavel, Mgr. Tv TEV, OCMS

Trčka Jan MOV MOV

Šuba Marek, Ing. Les ELH, BIO, PRO

Zlámal Vojtěch, Mgr. M - ICT ICT, MAT

2.6 Přehled dalších pedagogických a nepedagogických 
pracovníků
Vychovatelé

Ing.Bc. Matys Pavel Machačíková Petra – MD Páral Roman, Mgr. Srnka Daniel, Ing.

Čierniková Jarmila Marnota Pavel Pytela Roman, Mgr.

Hejl Zdeněk, Mgr. Matysová Ivana Zlata, Mgr. Pytelová Iva, Mgr.

Knápková Renata Novák Jakub, Bc.
Sehnalíková Soňa, 
Mgr.

Nepedagogičtí pracovníci

Berková Marcela Hynčicová Anna Králová Monika Rýparová Dagmar

Blahová Blanka, Ing. Hynčicová Martina Kuciánová Lenka Strnad Jiří

Blaha Radomír Hýžová Kateřina32 Kubíková Jarmila Škopová Renata

Drozdová Helena, Ing. Juráňová Ivana Machová Lucie Vránová Alexandra

Fojtášková Ludmila Jurčíková Jiřina Masařík Radek

Halaštová Zdeňka Kainarová Marta Perutková Pavla

Helsnerová Bohdana Kelarová Lucie Rőderová Pavla

Výroční zpráva Střední lesnické školy Hranice 2021/2022
Strana 12



Nepedagogičtí a pedagogičtí pracovníci školního polesí

Němec Martin, Ing. (P) Nedbal Jaromír (P) Koutný Lubomír Pírková Svatava

Hajda Jiří (P) Jakeš Martin Machač Pavel Zapletalová Lada

Jakeš Zbyněk (P) Jančíková Eva Palička Dominik

Krahulec Ladislav (P) Kelar Vladimír Pechová Hana

Pozn.: P – s pedagogickým vzděláním

2.7 Zařazení pracovníků do platových tříd
platová 
třída

počet zařazených 
pracovníků

1 -

2 8

3 4

4 5

5 8

6 4

7 -

8 2

9 14

10 3

11 2

12 25

13 3

2.8 Trvání pracovního poměru
doba trvání počet %

do 5 let 27 29

do 10 let 15 22

do 15 let 9 12

do 20 let 14 18

nad 20 let 15 19

celkem 80 100
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2.9 Celkový údaj o vzniku a skončení pracovního poměru 
zaměstnanců
nástupy a odchody počet

nástupy 1

odchody 3

2.10 Personální změny ve školním roce 2020/2021
Pracovní poměr zahájili: Pracovní poměr ukončili:

Pírková Svatava 1.10.2021 Dělnice ŠP Osinová Věra 31.12.2021 dělnice

Menšík Miroslav, Mrg. 30.6.2022 učitel

Měšťánek Jiří, Ing. , Mgr. 31.7.2022 učitel
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3 Počty žáků

3.1 Počty žáků školy k 31.3.2022
třída počet žáků z toho chlapců z toho dívek

1.A 29 23 6

1.B 30 25 5

1.C 30 26 4

1. ročník 89 74 15

2.A 26 20 6

2.B 28 20 8

2.C 20 15 5

2. ročník 74 55 19

3.A 22 15 7

3.B 22 16 6

3.C 24 19 5

3. ročník 68 50 18

4.A 27 19 8

4.B 26 22 4

4.C 28 20 8

4. ročník 81 61 20

Celkem 312 240 72

3.2 Žáci přijatí do 1. ročníku školy pro školní rok 2022/2023

počet prvních tříd počet žáků přijatých do prvních tříd

3 74

Jediné  kolo  přijímacího  řízení  proběhlo  v souladu  s platnou  legislativou  a  vydanými
metodikami  a pokyny.  Bylo  přijato  a  zaevidováno  91 přihlášek  uchazečů  o  studium  ve
školním  roce  2022/2023.  Z tohoto  počtu  bylo  14  uchazečů  se  speciálními  vzdělávacími
potřebami v kategorii  O-25 a jeden v kategorii  ZP_A-75. Ve dvou stanovených termínech
se konaly jednotné přijímací zkoušky. V prvním termínu konalo JPZ 65 uchazečů, ve druhém
termínu 26 uchazečů. Do prvního ročníku se ke studiu od 1. 9. 2022 zapsalo 73 uchazečů.
Jedna žákyně do prvního ročníku přestoupila z jiné školy.  Z Ukrajiny je v prvním ročníku
jeden žák. Celkem je v prvním ročníku ve třech třídách 53 hochů a 21 dívek.
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4 Stručné vyhodnocení naplňování cílů školního 
vzdělávacího programu
Jak základní, tak specializační předměty obsahově, časově i organizačně během školního
roku naplnily formulovaný obsah školního vzdělávacího programu. Časové rozvržení učiva,
bylo vhodně zpracováno do tematických celků a bylo  v souladu s  hodinovými  dotacemi
předmětů  v  učebním  plánu.  Důraz  byl  kladen  také  na  průřezová  témata  i  na
mezipředmětové  souvislosti.  Výchovné  a vzdělávací  strategie,  jako  postupy  učitelů
uplatňované na úrovni vyučovacích předmětů byly naplňovány a  učitelé jimi cíleně utvářeli
a  rozvíjeli  klíčové  kompetence  žáků.  Byly  v souladu  ve  školním  vzdělávacím  programu
formulovanými  a  během  výuky  využívanými  vzdělávacími  strategiemi.  Bylo  prováděno
pravidelné  vyhodnocování  dosahovaných  výsledků  každého  žáka  ve vztahu  k  učebním
osnovám.
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5 Hodnocení žáků

5.1 Celkové hodnocení žáků – prospěch (2. pololetí)

třída prospěli s vyznamenáním prospěli neprospěli

1. A 6 21 2

1. B 3 25 2

1. C 3 25 2

2. A 2 23 1

2. B 7 21 0

2. C 2 18 0

3. A 1 21 0

3. B 3 17 2

3. C 5 17 2

4. A 3 24 0

4. B 2 24 0

4. C 3 25 0

celkem 40 261 11

n=neprospěl, u= ukončil studium

5.2 Celkové hodnocení žáků – zhoršené chování
třída uspokojivé chování neuspokojivé chování

1. A - -

1. B - -

1. C - -

2. A - -

2. B - -

2. C - -

3. A - -

3. B - -

3. C - -

4. A - -

4. B - -

4. C - -

celkem - -
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5.3 Výchovná opatření – pochvaly (1. a 2. pololetí)
třída pochvala ředitele školy pochvala třídního učitele

1. A 9 2

1. B 5 0

1. C 4 0

2. A 3 2

2. B 13 0

2. C 4 1

3. A 3 3

3. B 7 1

3. C 8 1

4. A 4 0

4. B 6 0

4. C 5 0

Celkem 61 10

5.4 Výchovná opatření (1. a 2. pololetí)
třída důtka ředitele školy, TU Podm. vyloučení z DM a ze školy

1. A - -

1. B - -

1. C - -

2. A 1 TU -

2. B - -

2. C 1 TU -

3. A - -

3. B - -

3. C - -

4. A 1 TU -

4. B 1 ŘŠ -

4. C 2 ŘŠ 1 Š

celkem 3 TU, 3 ŘŠ 1 Š
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5.5 Komisionální přezkoušení žáků
třída pochybnosti o správnosti hodnocení opravné zkoušky

1. A - 1

1. B 1 3

1. C - -

2. A - 3

2. B - -

2. C - 1

3. A - 1

3. B - -

3. C - 1

4. A - 2

4. B - 1

4. C - 1

celkem 1 14

5.6 Výsledky maturitních zkoušek ve školním roce 2021/2022
Počet maturujících žáků čtvrtého ročníku 2021/2022 81

Počet nepřipuštěných k jarnímu zkušebnímu období 4

Počet maturujících v jarním zkušebním období 77

Počet úspěšných v jarním zkušebním období 58

Počet maturujících v podzimním zkušebním období 4

Úspěšných v podzimním zkušebním období 23

Celkem úspěšných po podzimním zkušebním období 72
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6 Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami a mimořádně 
nadaní žáci

6.1 Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami
speciální vzdělávací potřeby počet žáků individuální vzdělávací plán

1. stupeň podpůrných opatření 7 0

2. – 5. stupeň podpůrných opatření 32 1

Celkem 39 1

Poznámka: Z celkového počtu 39 žáků se speciálními vzdělávacími potřebami byly 6 žákům
4. ročníku přiznány uzpůsobené podmínky pro konání maturitní zkoušky.

6.2 Nadaní a mimořádně nadaní žáci – třídy s rozšířenou výukou
třída rozšířená výuka předmětů počet žáků

-

-

Celkem -

6.3 Nadaní a mimořádně nadaní žáci – přeřazení do vyššího 
ročníku
přeřazení mimořádně nadaného žáka do vyššího ročníku počet

z … třídy do … třídy -

6.4 Podmínky pro vzdělávání
Podmínky pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími 
potřebami

ano částečně ne

odstraňování architektonické bariéry a provedení potřebné
změny úpravy interiéru školy a třídy

+

uplatňování principu diferenciace a individualizace 
vzdělávacího procesu při organizaci činností, při 
stanovování obsahu, forem i metod výuky

+

umožňování žákovi používat potřebné a dostupné 
kompenzační pomůcky, vhodné učebnice a učební 
pomůcky přizpůsobené jeho individuálním potřebám 

+

zohledňování druhu, stupně a míry postižení nebo 
znevýhodnění při hodnocení výsledků

+
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uplatňování zdravotní hlediska a respektování individuality 
a potřeby žáka 

+

podporování nadání a talentu žáků se speciálními 
vzdělávacími potřebami vytvářením vhodné vzdělávací 
nabídky

+

zkvalitňování připravenosti pedagogických pracovníků pro 
práci se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

+

působení speciálního pedagoga ve škole, druhého 
pedagoga ve třídě, případně asistenta pedagoga v případě 
potřeby 

+

spolupráce s rodiči +

spolupráce s ostatními školami, které mají zkušenosti se 
vzděláváním žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

+

individuální nebo skupinová péče +

přípravné třídy +

pomoc asistenta třídního učitele +

menší počet žáků ve třídě +

odpovídající metody a formy práce +

specifické učebnice a materiály +

pravidelná komunikace a zpětná vazba +

spolupráce s psychologem, speciálním pedagogem - 
etopedem, sociálním pracovníkem, případně s dalšími 
odborníky

+

Podmínky pro vzdělávání žáků nadaných a mimořádně 
nadaných

ano částečně ne

individuální vzdělávací plány +

doplnění, rozšíření a prohloubení vzdělávacího obsahu +

zadávání specifických úkolů +

zapojení do samostatných a rozsáhlejších prací a projektů +

vnitřní diferenciace žáků v některých předmětech +

občasné (dočasné) vytváření skupin pro vybrané předměty 
s otevřenou možností volby na straně žáka

+

účast ve výuce některých předmětů se staršími žáky +

Poznámka:  Škola  má  vytvořeny  odpovídající  podmínky  pro  vzdělávání  žáků  nadaných  
a mimořádně nadaných (viz tabulka výše). Ve školním roce 2021/22 nebyli diagnostikováni
žádní  mimořádně  nadaní  žáci.  Nadaní  žáci, kteří  vykazují  vyšší  úroveň  schopností
v jakékoliv oblasti (rozumové, sociální, pohybové apod.), mají možnost dalšího seberozvoje
v rámci mimoškolních kroužků a aktivit, při zadávání specifických úkolů nad rámec běžné
výuky, nebo jsou zapojováni do samostatných prací či rozsáhlejších projektů. Tito žáci se
také pravidelně účastní různých soutěží a olympiád. 
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7 Prevence rizikového chování

7.1 Prevence sociálně patologických jevů
komentář

Vzdělávání

Školní metodik prevence Podzimní a jarní setkání metodiků

Pedagogičtí pracovníci školy Spolupráce s metodikem prevence

Školní vzdělávací program

Etika a právní výchova
V rámci VKO, EKO, CJL, BIO a dalších 
společensko-vědních předmětů

Výchova ke zdravému životnímu stylu
Průběžné působení pedagogicko-
výchovných pracovníků, a to při výuce, na 
praxích, v kroužcích i na DM

Preventivní výchova ve výuce jednotlivých 
předmětů

Průběžné, trvalé působení na žáky, využití 
aktuálních událostí, výročí apod.

Formy a metody působení na žáky, které se 
zaměřují na osobnostní rozvoj a sociální 
chování

Při teoretické výuce: frontální vyuč. - debaty,
návrhy na řešení problémů, , besedy s 
odborníky apod., využití AV učebny; při 
praktické výuce - více individuální přístup, 
vedení k zodpovědné práci, součinnosti, 
vzájemné pomoci; mimo vyučování- 
aktivizace v řadě školních kroužků, sport, 
práce v rámci les. pedagogiky

Organizace prevence

Minimální preventivní program
Zpracován počátkem školního roku, 
průběžně naplňován a vyhodnocován.

Využití volného času žáků
Mimo vyučovací aktivity žáků v zájmových 
kroužcích, různé exkurze, soutěže, turnaje.

Průběžné sledování podmínek a situace ve 
škole z hlediska rizik výskytu sociálně 
patologických jevů

Proběhla setkání ŘŠ a ZŘŠ s výchovnou 
poradkyní, metodičkou prevence a školní 
psycholožkou, též schůzky zmiňovaných 
s vychovateli DM; aktuální problémy řešila 
výchovná komise; důležité jsou i kontakty 
TU se svěřenými žáky a jejich rodiči, rovněž 
pak návštěvy TU na DM a privátech.

Uplatňování forem a metod umožňující 
včasné zachycení ohrožených dětí

Poradenské a konzultační služby školní 
psycholožky, vytváření klimatu důvěry.

Poradenská služba školního metodika 
prevence

Konzultace podle potřeby vyučujících i žáků.

Poradenská služba výchovného poradce Dva dny v týdnu pevné konzultační hodiny, 
další dny dle individuální potřeby po 
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domluvě

Poradenská služba šk. psychologa
Jeden den v týdnu ve škole, jedna hodina 
týdně variabilně na DM.

Zajištění poradenských služeb speciálních 
pracovišť a preventivních zařízení

Příležitostná spolupráce s K-centrem 
Hranice, s policií ČR, s PPP OK.

Vybavení školy odbornými a metodickými 
materiály a dalšími pomůckami

Průběžně obnovované, mj. časopisy 
Závislosti a my, odborné publikace, DVD, 
videokazety, informační letáky, nástěnka.

Školní řád (obsahuje zákaz nošení, držení, 
distribuci a zneužívání návykových látek 
v areálu školy a odpovídající sankce)

Ano.

Akce školy pro žáky k prevenci rizikového 
chování

Adaptační odpoledne pro 1. ročník v rámci 
PEER PROGRAMU
Kurz tanečního a společenského chování
Školní exkurze 2.B (dodatečně v říjnu)
Atletická klání „O vlajku SLŠ“
Školní, místní a regionální kolo YPEF 
Školní, okresní a krajské kolo SOČ
Logická olympiáda
4 vydání školního časopisu
Školní exkurze 1. ročníku
Sportovní akce „O pohár ředitele školy“
Sportovněmyslivecká akce „Lesnická 
všestrannost“

Počet výskytu rizikového chování, které škola řešila
Sociálně patologický jev počet

Drogová závislost -

Alkohol -

Kouření Průběžná snaha o řešení kouření nezletilých žáků

Kriminalita a delikvence -

Virtuální drogy (počítač, televize, video) -

Patologické hráčství (gambling) -

Záškoláctví 1

Šikanování 1

Vandalismus -

Násilné chování -

Xenofobie -

Rasismus -
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8 Projekty školy
Ve školním roce 2021/2022 jsme realizovali několik projektů.

Průběh  projektů  byl  v celém  školním  roce  stále  poznamenán  vládními  omezeními
v průběhu epidemie onemocnění SARS-CoV-19. S ohledem na bezpečnost studentů, učitelů
či účastníků akcí nebyly některé tradiční projekty uskutečněny. 

Název projektu Centrum odborné přípravy
Poskytovatel 
dotace

Ministerstvo zemědělství

Název dotačního 
programu

Program 129 710 Centra odborné přípravy

Rozpočet 1 545 518,- Kč

Anotace Modernizace vybavení školy jako centra odborné přípravy 
učebními pomůckami, které umožní žákům osvojit si základní 
odborné dovednosti nezbytné pro výkon budoucího povolání.

Název projektu Příroda v našich dlaních
Název programu Program na podporu environmentálního vzdělávání, výchovy a 

osvěty v Olomouckém kraji v roce 2021

Název dotačního 
titulu

Program na podporu environmentálního vzdělávání, výchovy a 
osvěty v Olomouckém kraji v roce 2021

Rozpočet 30 000,- Kč

Anotace Projekt byl zaměřen na rozšíření sortimentu pomůcek pro 
environmentální vzdělávání, zvelebení prostoru u domova 
mládeže či nákup lesnice.  Projekt byl zahájen v dubnu 2021 a byl
ukončen v prosinci 2021.

Název projektu Pracujeme s dary přírody
Název programu Program na podporu environmentálního vzdělávání, výchovy a 

osvěty v Olomouckém kraji v roce 2022

Název dotačního 
titulu

Program na podporu environmentálního vzdělávání, výchovy a 
osvěty v Olomouckém kraji v roce 2022

Rozpočet 30 000,- Kč

Anotace V projektu jsou zahrnuty činnosti na podporu EVVO. Ve školním 
roce 21/22 se v rámci projektu uskutečnily dva workshopy a 
proběhla výstava přírodnin. Projekt byl zahájen v dubnu 2022 a 
bude ukončen v prosinci 2022.
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Název projektu 3D tiskárna
Název programu Program společnosti Prusa Research a.s. pro podporu 

polytechnického vzdělávání

Rozpočet 30 000,- Kč

Anotace V rámci projektu nám byla na jaře zapůjčena 3D tiskárna. Cílem 
projektu je vytvořit funkční model, který budou moci využít i další
školy. Projekt bude ukončen v říjnu 2022.

Název projektu Doplnění vybavení venkovní laboratoře pro monitorování 
kvality vody

Název programu EDUgrant

Rozpočet 251 053,26 Kč

Anotace Doplnění vybavení školních laboratoří pro monitorování kvality 
vody, vyhodnocování získaných dat a navrhování opatření pro 
úpravu kvality vody v lesním hospodářství. Jedná se o nákup 
čidel pro venkovní a laboratorní monitorování kvality vody a 
digitální mikroskopy. 
Projekt bude ukončen v březnu 2023.

Název projektu Zlepšení výuky cizího a odborného jazyka
Název programu ERASMUS+, Výzva 2020

Rozpočet 27 783 EUR

Anotace Realizace jazykových kurzů pro 9 učitelů odborných předmětů a 
cizích jazyků. Projekt jsme zahájili v září 2020, výjezdy učitelů 
budou probíhat s ohledem na vývoj epidemie COVID 19. V rámci 
projektu se učitelé budou zdokonalovat v anglickém nebo 
německém jazyce v Rakousku, Irsku nebo na Maltě. První výjezd 
se uskutečnil v srpnu 2021. Požádali jsme o prodloužení a 
projekt bude ukončen v září 2022.

Název projektu Údržba a rozšíření naučné stezky arboretem SLŠ
Název programu Program na podporu aktivit v oblasti životního prostředí a 

zemědělství 2021

Název dotačního 
titulu

Podpora akcí zaměřených na oblast životního prostředí a 
zemědělství a podpora činnosti zájmových spolků a organizací, 
předmětem jejichž činnosti je oblast životního prostředí a 
zemědělství

Rozpočet 18 288,- Kč

Anotace Provedením údržby jsme prodloužili životnost naučné stezky a 
zvýšili její atraktivitu pro návštěvníky arboreta tak, abychom je 
dokázali zaujmout, seznámit s arboretem, vzdělat 
v environmetální výchově a pobavit při procházce arboretem.
Projekt byl zahájen v září 2021 a byl ukončen v prosinci 2021.
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Název projektu Mezinárodní program vévody z Edinburghu
Anotace Zapojení školy do mezinárodního programu vévody 

z Edinburghu (DofE), který motivuje mladé lidi posouvat své 
vlastní hranice, které si sami musí definovat a nastavit.

Název projektu Implementace krajského akčního plánu Olomouckého kraje 
II

Název programu IKAP OK II

Rozpočet KA 07: 112 099 Kč

Anotace Na podzim 2020 jsme se zapojili do projektu Implementace 
krajského akčního plánu Olomouckého kraje II. Předmětem 
projektu je podpora intervencí naplánovaných v Krajském 
akčním plánu rozvoje vzdělávání Olomouckého kraje na období 
2019-2021 vedoucích ke zkvalitnění řízení škol a zvýšení kvality 
vzdělávání na území Olomouckého kraje prostřednictvím 
realizace zastřešujících aktivit, které jsou komplementární s 
aktivitami škol. Cílem projektu je naplnění vybraných priorit 
tohoto plánu.
Klíčové aktivity projektu školy:
KA03: Podpora polytechnického vzdělávání – zapojení do Centra 
kolegiální podpory č. 15 (Ekologické zemědělství) a Krajského 
metodického kabinetu č. 15 (Ekologické zemědělství)
KA07: Zahraniční mobility – vyslání tří pracovníků na stáž na 
zahraniční školy (PL, A, SK)
Projekt byl zahájen v listopadu 2020 a ukončen bude v listopadu 
2023

Název projektu Podpora vzdělávání na SLŠ Hranice II
Název operačního 
programu

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Rozpočet 1 208 374,- Kč

Anotace Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální 
podpora, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné 
vzdělávání žáků a studentů. Projekt byl zahájen v září 2019. 
Z důvodů protiepidemických opatření proti COVID-19 jsme 
požádali o prodloužení ukončení ze srpna 2021 na konec 
kalendářního roku, tzn. projekt byl ukončen v prosinci 2021.
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Název 
projektu

Národní plán podpory návratu do škol

Název 
programu

Program doučování podzim 2021

Rozpočet 12 136,- Kč

Anotace Doučování maturitních ročníků po covidu.

Název 
projektu

Doučování žáků škol

Název 
programu

Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy

Rozpočet 58 825,- Kč

Anotace Doučování žáků všech ročníků po covidu v termínu leden – červen 
2022.
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9 Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků ve 
školním roce 2021/2022

Jméno a příjmení Obsah vzdělávání Druh vzdělávání

Mgr. Petra 
Babicová

– Matematická gramotnost - školení v 
Olomouci

Studium 
k prohlubování 
odborné kvalifikace

– Studium materiálů ke státní maturitě
– Studium propozic matematické 

soutěže Klokan
– Studium propozic chemické olympiády
– Studium materiálů logické olympiády
– Studium inkluze
– Samostudium odborné literatury
– Úpravy ŠVP

Ostatní vzdělávání 
a samostudium

Ing. Luboš 
Bartoš, Ph.D., 
MBA

– Spolupráce s MENDELU v Brně (účast 
na bakalářských zkouškách, přednášky,
získávání odborného studijního a 
vědeckého materiálu) – 13. 6 – 
15.6.2022

– Spolupráce s ČZU v Praze (Ústav 
techniky a mechanizace, získávání 
odborného studijního a vědeckého 
materiálu

– Spolupráce s VLS, s.p. divize Lipník – 
Bezpečnost práce, účast na kontrolních
dnech u lesních správ 14.4. a 27.4.2022

– Spolupráce s TU ve Zvolenu získání 
pracovních materiálů z oblasti lesnické 
ergonomie, těžebních technologií atd.

– Lesnická výstava – nové technologie 
v lesnictví 3.4 a 5.4.2022

– Studium nových odborných literárních 
materiálů v oboru (těžba, doprava, 
lesnická politika…)

– účast na školení BOZP a řidičů
– účast na přednášce k GDPR

Ostatní vzdělávání 
a samostudium

Mgr. Jan Beláň – Webinář „O současné literatuře pro 
děti a mládež“ (22. 11. 2021).

– Webinář „Inspirace pro rozvoj 
čtenářské gramotnosti žáků SOŠ“ (14. 
3. 2022).

– Webinář „Hodnocení slohových prací 
MZ ČJ“ (28.3.2022)

– Webinář „Jak číst se žáky poezii“ 
(12.5.2022).

Studium 
k prohlubování 
odborné kvalifikace

– Jazykový kurz angličtiny v Irsku – 
v rámci projektu Erasmus (Cork, 14. 8. 

Ostatní vzdělávání 
a samostudium
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2022 – 28. 8. 2022).
– Samostudium (nové učební pomůcky, 

odborná literatura, četba beletrie; 
v průběhu šk. roku).

Ing. Marcel Bena – Studium pedagogiky podle § 22, odst. 
1, písm. a) zákona č. 563/2004 Sb.

Studium ke splnění
kvalifikačních 
předpokladů

– Hepatitis E – epidemiology and clinical 
course in the largest cohort in the 
Czech Republic – odborná publikace v 
Archives of Medical Science

Ostatní vzdělávání 
a samostudium

Ing. Radim Církva – samostudium odborné lesnické 
literatury

– návštěva zámeckých parků a arboret 
(Lysá n. L., Loučeň,

– Nové Hrady, Kostelec n. O., 
Častolovice, Průhonice)

– návštěva geologických lokalit (Skuteč-
granodiorit, Kunětická hora-znělec, 
Přibyslav-opuka)

– kontakt s lesnickou praxí
– sledování novinek pro ŠMK na webu 

novamaturita.cz
– účast na školení BOZP a řidičů
– školení obsluhy PŘP (přenosné 

řetězové pily)
– účast na bylinkovém workshopu

Ostatní vzdělávání 
a samostudium

Ing. Martina 
Čechová

– Školení Cidla WTW dne 15. 3. 2022
– Školení Cidla Vernier dne 15. 3. 2022
– Školení Mikroskopy DinoLite 15. 3. 

2022
– Seminář Podpora distanční výuky: 

Google Workspace pro učitele dne 21. 
4. 2022

Studium 
k prohlubování 
odborné kvalifikace

– Studium materiálů týkajících se 
kůrovcové kalamity a jejich dopadů

– Studium materiálů ke státní maturitě
– Samostudium odborné literatury

Ostatní vzdělávání 
a samostudium

Jarmila 
Čierniková

– Utváření zdravého sociálního prostředí
ve výchovný skupině   -    studium 
materiálů z odborného semináře

– Interpersonální komunikace, přístup k 
problémovým žákům na DM - studium 
odborné literatury

– Rizikové chování dětí a mládeže – 
studium materiálů z odborného 
semináře NIDV Brno

– Vztah vychovatel a žák na domově 
mládeže -  studium odborné literatury

Ostatní vzdělávání 
a samostudium
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– Efektivní távení volného času na DM a 
ve škole - studium odborné literatury

– Metodický pokyn k primární prevenci 
SPJ u žáků a studentů ve školách a 
školských zařízeních -  studium 
metodického pokynu MŠMT

– KYBERŠIKANA - znaky, projevy, obrana 
– studium materiálů MŠMT  
z programu prevence rizikového 
chování

Mgr. Iva 
Dobešová

– Sledování novinek k práci hodnotitele 
(4.4, 4.C) maturitních zkoušek pro 
anglický jazyk na webu nova 
maturita.cz

Studium 
k prohlubování 
odborné kvalifikace

– Samostudium – sledování novinek na 
webu novamaturita.cz

– Samostudium – z textů  časopisů 
Bridge a ostatní literatury k rozšíření 
a prohloubení slovní zásoby a reálií 
daných zemí

– Účast na přednáškách k GDPR a BOZP

Ostatní vzdělávání 
a samostudium

Mgr. Zdeněk Hejl – Příprava teorie nových možností při 
finální úpravě  designových výrobků ze 
dřeva se zaměřením na jejich povrchy 
pro kroužek (10/21)

– Novinky v pedagogice volného času 
středoškolské mládeže, didaktika 
volnočasových aktivit studentů - 
studium odborné literatury (02/22)

– Studium aktuálního znění školského 
zákona v platném znění a předpisů 
souvisejících. Legislativní novinky 
v oblasti práv dětí a mládeže. Studium 
historických technologických postupů 
při práci se dřevem se zaměřením na 
oblast lesnictví. Příprava vědomostních
soutěží – kvízů v sekci společenské 
výchovy mládeže. (03/22)

– Studium odborné literatury zaměřené 
na sebevzdělávání a kultivaci 
osobnosti. Novinky v oblasti 
vychovatelství a vedení kolektivu 
k zadaným cílům. Příprava besedy 
s žáky DM. (07/22)

Ostatní vzdělávání 
a samostudium

Mgr. Barbora 
Holcová

– Konference P.A.R.K. Conference (Brno, 
2. 4. 2022)

– Jarní konverzační soboty, Aj  (JŠ 
Tandem Praha, jaro 2022)

Studium 
k prohlubování 
odborné kvalifikace

– Seminář Meet Cambridge (online, 3. 2. Ostatní vzdělávání 
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2022)
– Webinář New Strategies. New Skills. 

New Life Vision. (online, 16. 2. 2022)
– Seminář Life Vision Day (Olomouc, 4. 4.

2022)
– Seminář Využití diferencované výuky v 

různorodém prostředí školní skupiny 
(Olomouc, 27. 4. 2022)

– Seminář Back to school with 
Cambridge (online, 31. 8. 2022)

– Školení zaměstnanců o BOZP (SLŠ 
Hranice, 25. 10. 2021)

– Školení zaměstnanců o PO (SLŠ 
Hranice, 25. 10. 2021)

– Školení řidičů (SLŠ Hranice, 25. 10, 
2021, 31. 8. 2022)

– Školení zaměstnanců o GDPR (SLŠ 
Hranice, 26. 8. 2022)

– Samostudium odborné literatury 
(anglický jazyk) - British Council 
Olomouc

– Sledování novinek z oblasti lesnictví 
(webové stránky www.gohunt.com, 
www.timberandforestyenew  s.com   
apod.)

– Sledování novinek na webu   
www.rvp.c  z,    (metodický portál) – výuka
tělesné výchovy, inspirace a zkušenosti
učitelů

– Sledování novinek pro výuku tělesné   
výchovy - webové stránky:    www.cbf.cz   
(basketbal - novinky, metodika), 
www.cvf.cz (volejbal - novinky, 
metodika)

– Samostudium - časopis Atletika
– Sledování novinek - společné   

vzdělávání
– www.msmt.cz   (odkaz Společné 

vzdělávání)
– https://maturita.cermat.cz     (sledování 

novinek, soubory vzorových úloh a 
zadání k maturitní zkoušce aj.)

– Prostudování Maturitní vyhlášky
– Prostudování tvorby plánů výchovného

poradce, plánu činnosti školního 
poradenského pracoviště, vyhlášky o 
vedení dokumentace škol a školských 
zařízení

– Prostudování aktuálního RVP - 
aktuálních částí dle odbornosti

a samostudium
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– Sledování novinek –   www.nuv.cz  , 
www.atre,cz, www.asociacevp.cz

– Prostudování Rukověti výchovného 
poradce a Školního metodika prevence
2021/2022 - střední škola

– Samostudium - časopis Moje 
psychologie

– Samostudium - časopis Školní 
poradenství v praxi

Mgr. Petr Hub – Celostátní konference učitelů 
matematiky SŠ (Pardubice 20.-
23.9.2021)

– 2 distanční kolokvia okresního 
kabinetu Matematika a její aplikace 
(Hranice 16.12.2021, 22.6.2022)

Studium 
k prohlubování 
odborné kvalifikace

– Samostudium odborné literatury
– Návštěva zámku Valtice a  Fryšták 

( červenec a srpen 2022)

Ostatní vzdělávání 
a samostudium

Mgr. Jaroslava 
Jalůvková

– the PARK International Conference for 
Teachers of English (Brno, podzim 
2021)

– Metodický kurz AJ - Spice up your 
teaching (Malta, duben 2022)

Studium 
k prohlubování 
odborné kvalifikace

– online kurz - CANVA
– seminář AJ - Life Vision OUP
– webináře AJ

Ostatní vzdělávání 
a samostudium

Ing. Ctirad Juráň – Studium odborných publikací 
s tématikou s lesnickou tématikou.

– Návštěva přednášek, extenzí a ukázek 
souvisejících s oborem.

– Samostudium odborné literatury.
– Samostudium pedagogické literatury.
– Studium trendů ICT v oboru lesnictví.

Studium 
k prohlubování 
odborné kvalifikace

– Studium a sledování novinek a aktualit 
v oblasti školství - 

– KÚOK, ČŠI, MZČR, NPIČR, MŠMT, 
EDUIN, Česká škola,  Pedagogická 
komora a dalších na jejich webech, FB 
profilech, Twitteru …

– Další vzdělávání v prostředí IS Bakaláři,
účast na webinářích, seminářích a 
školeních.

– Aktivní účast ve skupinách, věnujících 
se výše uvedené problematice.

– Trvalé studium aktuálních materiálů, 
metodických pokynů, aktuálního 
obsahu serverů a novinek v souvislosti 
s maturitními zkouškami (IS CERTIS, 
www.cermat.cz , 

Ostatní vzdělávání 
a samostudium
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www.maturita.cermat.cz). Účast na 
školeních pořádaných Národním 
institutem pro další vzdělávání.

– Soustavné studium aktuálních 
materiálů, metodických 
pokynů, aktuálního obsahu serverů a 
novinek v souvislosti s přijímacími 
zkouškami (IS CERTIS, 
www.priimacky.cermat.cz). Účast na 
školeních pořádaných Národním 
institutem pro další vzdělávání.

– Soustavné studium aktuální školské 
legislativy a sledování aktuálního 
vývoje v oblasti školství.

Ing. Lukáš 
Kandler

– Právní předpisy ve školství a jejich 
aktuální změny (Akreditovaný seminář 
zaměřený na Zákoník práce a novelu 
NV č. 75/2005 Sb.)

Studium 
k prohlubování 
odborné kvalifikace

– Seminář IKAPOK II, KMK 15 – 
Biodiverzita v produkční krajině

– Seminář IKAPOK II, KMK 15 – Živá půda
– Seminář IKAPOK II, KMK 15 – Podíl 

zemědělství a lesnictví na bilanci 
skleníkových plynů v ČR

– Seminář IKAPOK II, KMK 15 – 
Zadržování vody v krajině

– Seminář Nastal čas pro školní TikTok
– Základní školení pro vedoucí a 

koordinátory programu Mezinárodní 
cena vévody z Edinburghu

– Studium aktuálních materiálů, 
metodických pokynů, aktuálního 
obsahu serverů a novinek v souvislosti 
s přijímacími a maturitními zkouškami

– Studium aktuálního RVP a ŠVP
– Studium komentářů k zákonu Lex 

Ukrajina pro oblast regionálního 
školství

– Samostudium školských právních 
předpisů, sledování novinek a aktualit 
v oblasti školství

– Samostudium Metodického 
doporučení k primární prevenci 
rizikového chování u dětí, žáků a 
studentů ve školách a školských 
zařízeních

– Samostudium a tvorba znaleckých 
posudků na základě jmenování 
znalcem pro obor ekonomika, odvětví 
ceny a odhady lesů

Ostatní vzdělávání 
a samostudium
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– Samostudium problematiky na úseku 
lesnictví a myslivosti

– Spolupráce s lesnickými subjekty
– Školení PO a BOZP
– Školení řidičů referentských vozidel
– Školení GDPR
– Školení pro práci s motorovou pilou a 

křovinořezem

Ing. Bc. Jiří Kloz – Systém a ekologie živočichů 1 
(Olomouc, 10.9.2021)

– Fyziologie výživy, První pomoc 
(Olomouc, 17.9.2021)

– Metodologie empirického výzkumu 
(Olomouc, 23.10.2020)

– Základy psychologie 1, Obecná 
pedagogika 2 (Olomouc, 1.10.2021)

– E-bezpečí-prevence, edukace, 
intervence (Olomouc, 20.11.2020)

– Úvod do genetiky (Olomouc, 
15.10.2021)

– Obecná pedagogika 2, Seminář z 
obecné psychologie (Olomouc, 
22.10.2021)

– Reprodukční zdraví, Fyziologie výživy, 
Rodinná problematika (Olomouc, 
5.11.2021)

– Vegetace české republiky (Olomouc, 
12.11.2021)

– Biologie sinic, řas a hub, Geologické 
praktikum (Olomouc, 19.11.2021)

– Seminář z vývojové psychologie, 
Srovnávací pedagogika (Olomouc, 
26.11.2021)

– Vybraná onemocnění dětského a 
dospělého věku, První pomoc 
(Olomouc, 10.12.2021)

– Prevence závislostí u dětí a dospělých 
1, Reprodukční zdraví, Programy a 
projekty k podpoře zdraví (Olomouc, 
7.1.2022) 

– Seminář z vývojové psychologie, 
Antropologie těla, zdraví a nemoci, 
Základy psychologie 2 (Olomouc, 
14.1.2022)

– oVybraná onemocnění dětského a 
dospělého věku, Zdravotní tělesná 
výchova, Prevence vybraných aspektů 
životního stylu (Olomouc, 21.1.2022)

– Vyšší rostliny 1 (Olomouc, 28.1.2022)
– Péče o matku a dítě, Ochrana obyvatel 

Studium 
k prohlubování 
odborné kvalifikace
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za mimořádných událostí (Olomouc, 
4.2.2022)

– Školní didaktika, Právo pro učitele, 
Teorie a metodika výchovy 1 (Olomouc,
11.2.2022)

– Péče o matku a dítě, Problematika 
aktivního stárnutí, Ochrana obyvatel za
mimořádných událostí (Olomouc, 
18.2.2022)

– Ontogeneze psychického vývoje, 
Problematika aktivního stárnutí 
(Olomouc, 4.3.2022)

– Seminář ze sociální psychologie, 
Pedagogika volného času (Olomouc, 
11.3.2022)

– Systém a ekologie živočichů 2, Terénní 
praktikum z nižších rostlin 1 (Olomouc, 
25.3.2022)

– Školní didaktika, Cvičení z didaktických 
technologií (Olomouc, 8.4.2022)

– Botanické cvičení v terénu (Olomouc, 
22.4.2022)

– Cvičení ke školní didaktice (Olomouc, 
29.4.2022)

– Právo pro učitele, Prevence rizikového 
chování, Teorie a metodika výchovy 
(Olomouc, 13.5.2022)

– Cvičení ke školní didaktice (Olomouc, 
20.5.2022)

– Zoologická cvičení v terénu, Terénní 
praktikum z entomologie (Olomouc, 
27.5.2022)

– mikroskopování (Horní Heřmanice, 
7.6.2022)

– samostudium odborné literatury

Ostatní vzdělávání 
a samostudium

Ing. Bc. Martin 
Kudláček

– Odborná exkurze v lesním 
školkařském Provozu a tvorba 
edukačního videa – LESCUS Cetkovice –
24.9.2021 a 22.10.2021

– Tvorba edukačního videa – pěstování 
prostokořeného sadebního materiálu 
v lesní školce Rybáře – 12.4.2022

– Samostudium odborné literatury 
v oblasti Pěstování lesů (Teoretická 
východiska pěstování lesů, Praktické 
metody v pěstování lesů)

– Samostudium odborné literatury 
v oblasti Myslivosti (související 
s připravovanou novelizací zákona o 
myslivosti a související s vykonáváním 

Ostatní vzdělávání 
a samostudium
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zkoušek odborné způsobilosti ke 
získání zbrojního průkazu).

– Sledování novinek na webu: 
www.silvarium.cz

Mgr. Regina 
Kudláčková

– Practical Methodology for Teachers 
working with CLIL – ETI Malta, praktický
kurz k prohlubování odborné 
kvalifikace 

– Oxford Professional Development – 
Life Vision Day 

– Konference PARK - - International 
Conference for Teachers of English

Studium 
k prohlubování 
odborné kvalifikace

– Digitální lektoři – online webináře k 
digitální výuce

– British Council – webinář k maturitní 
písemné práci

– Zbrojní průkaz skupina C -lovecké 
zbraně

Ostatní vzdělávání 
a samostudium

Ing. Bc. Pavel 
Matys

– E-learningový kurz „Vytváříme grafy v 
Excelu“ (14. - 18. 3. 2022)

– Exkurze u „Arcibiskupské lesy a statky 
Olomouc“, správa Chvalčov (14. 4. 
2022)

– Exkurze v DM SŠ 
elektrotechnické Lipník n/Bečvou (13. 
5. 2022)

– Konzultace a studium materiálů k 
problematice ŠABLONY OP JAK pro DM
(19. a 20. 5. 2022)

– Celostátní konference pracovníků DM 
(3. a 4. 6. 2022)

– Studium materiálů z celostátní 
konfrence (7. a 8. 7. 2022)

– Školení požárních hlídek (25. 8. 2022)
– Školení k problematice GDPR (26. 8. 

2022)
– Školení řidičů referentských vozidel 

(31. 8. 2022)

Ostatní vzdělávání 
a samostudium

Mgr. Ivana Zlata 
Matysová

– Seminář „Práce s nestandardním 
typem žáků“ – 7. 4. 2022

Studium 
k prohlubování 
odborné kvalifikace

– Drogy a jejich zneužívání na SŠ – 
beseda s psycholožkou 

– Příprava besedy (3), realizace 25. – 27. 
10. 21

– Zlepšování počítačové gramotnosti 
EXCEL  27. 12. 21

– Pedagogika volného času, studium 
odborné literatury „Kurz kresby“ (pro 

Ostatní vzdělávání 
a samostudium
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účely zájmového kroužku) 
– Studium školského zákona, 

souvisejících předpisů, aktuální 
informace o legislativě vztahující se 
k pedagogické podpoře na SŠ, studium
odborné psychologické literatury, 
adaptace a maladaptace žáků na SŠ, 
příprava na besedy s žáky na DM 

– Studium odborné literatury 
k vychovatelství (4. 2. 2022, 14. – 18. 3. 
2022, 6/22)

Mgr. Bedřich 
Novák

– Sledování aktuálních informací 
k maturitě na webu novamaturita.cz. – 
příprava pracovních listů pro ústní 
maturitní zkoušku z ČJL

– Sebevzdělávání v metodice a didaktice 
ČJL,D a VKO .

– Rozšiřování odbornosti – externí 
spolupráce s časopisem  Homeles   

– Spolupráce s  Ústavem pro zkoumání 
totalitních režimů v Praze

– Sebevzdělávání v ČJL, dějepisu a 
politologii 

– Samostudium  cizích jazyků. 

Ostatní vzdělávání 
a samostudium

Bc. Jakub Novák – Seminář DVPP – Práce 
s nestandardním typem žáků – 
7.4.2022

Studium 
k prohlubování 
odborné kvalifikace

– Pedagogika volného času – 25.10.2021 
– studium odborné literatury

– Pedagogická psychologie – 26.10.2021 
- studium odborné literatury

– Studium aktuálního znění školského 
zákona a souvisejících předpisů  
29.10.2021 – studium odborné 
literatury

– Zvyšování počítačové gramotnosti MS 
Excel – 27.12.2021 – studium odborné 
literatury

– Pedagogika pro střední školy – 
4.2.2021 – studium odborné literatury

– Interpersonální komunikace, kondiční 
kulturistika a posilování, regenerace 
organismu, zdravá výživa, pitný režim –
14.3.2022- 18.3.2022 – 

– Školení řidičů – 31.8.2022
– Prevence a řešení šikany  – 1.3.2021 – 

3.3.2021 -  studium odborné literatury

Ostatní vzdělávání 
a samostudium

Mgr. Hana 
Nováková

– Sledování aktuálních informací 
k maturitě na webu novamaturita.cz. – 

Ostatní vzdělávání 
a samostudium
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příprava pracovních listů pro ústní 
maturitní zkoušku z němčiny

– Sebevzdělávání v metodice a didaktice 
NJ

– Účast na Kurzu metodiky NJ v Praze – 
Jazyková škola Tandem (konverzační a 
metodické semináře)

–  revize ŠVP CIJ
– Rozšiřování odbornosti – externí 

spolupráce s časopisem Lesnická práce
– Spolupráce s Klubem odborné lesnické

němčiny při Mendelu a spolupráce 
s Výzkumným ústavem pro lesy 
v Hamburku- korektury pravidelné 
rubriky odborné němčiny v časopise LP

– Sebevzdělávání v odborné lesnické a 
dřevařské němčině 

– spolupráce s Mendelu v Brně 
– Samostudium dalších cizích jazyků. 

Ing. Alice Palacká – Pochopení textu pomocí vizualizace 
myšlenkové mapy 14.6.2022

– kurz angličtiny Erasmus + 20.8.2.9. 
2022

Studium 
k prohlubování 
odborné kvalifikace

– Exkurze ALSOL 8.8.2022, 
– konference lesped oblastní ředitelství 

Ostrava,  
– samostudium permakultura , ochrana 

lesa,  
– exkurze botanická zahrada Brusel 

18.8., 
– kurz pro trenéry paměť

Ostatní vzdělávání 
a samostudium

Mgr. Roman 
Páral

– Doplňující pedagogické studium učitelů
všeobecně vzdělávacích předmětů pro 
ZŠ a SŠ – ukončení studia závěrečnou 
zkouškou

Studium ke splnění
kvalifikačních 
předpokladů

– Školení BOZP a PO
– Školení řidičů referentských vozidel
– Soustavné samostudium aktuální 

školské legislativy
– Studium materiálů na webu asociace 

DM a internátů ČR
– Studium anglického jazyka

Ostatní vzdělávání 
a samostudium

Ing. Jiří Podhorný – Konzultace s lesnickým provozem -  
IFER, ING-FOREST, ÚHÚL

– Sledování novinek na webu Silvarium,
– Sledování novinek na webu ÚHÚL, 

inventarizace lesů,
– Samostudium odborné lesnické 

literatury.

Ostatní vzdělávání 
a samostudium
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Mgr. Roman 
Pytela

– Školení BOZP a PO
– Školení řidičů referentských vozidel
– Školení k ochraně osobních údajů 

(GDPR)
– Samostudium metodických materiálů 

Asociace DM a internátů ČR
– Soustavné samostudium aktuální 

školské legislativy
– Samostudium odborných článků 

z oboru vychovatelství (web , časopisy)

Ostatní vzdělávání 
a samostudium

Mgr. Iva Pytelová – Školení BOZP a PO
– Školení k ochraně osobních údajů
– Soustavné samostudium aktuální 

školské legislativy
– Samostudium metodických materiálů 

Asociace DM a internátů ČR
– Soustavné samostudium aktuální 

školské legislativy
– Samostudium odborných článků 

v oboru vychovatelství (web , časopisy)

Ostatní vzdělávání 
a samostudium

Mgr. Soňa 
Sehnalíková

– Školení k ochraně osobních údajů
– Školení BOZP a PO
– Samostudium odborných článků 

v oboru vychovatelství (web,časopisy)
– Samostudium aktuální školské 

legislativy
– Samostudium a čerpání informací z 

metodických materiálů na webu 
Asociace DM a internátů ČR

Ostatní vzdělávání 
a samostudium

Mgr. Aleš 
Skotnica

– Ostravská noc vědců, téma: čas 
(Ostrava, 24.9.2021)

– Tříkrálová konference fyziků 2022 
(5.1.2022. online 13:00 - 17:00)

– Inspiromat Vernier (Ostrava, 7.2.2022)

Studium 
k prohlubování 
odborné kvalifikace

– Den s IZS (Praha, 11.9.2021)
– Webinář: Rizikové chování dětí na 

internetu - nebezpečí spojená s online 
světem (10.11.2021)

– Webinář: Rizikové chování dětí na 
internetu 2 - nebezpečí spojená s 
online světem (25.11.2021)

– Webinář: Děti jsou hosté, kteří hledají 
svoji cestu (17.2.2022)

– Webinář: Důslednost, nebo 
bezpodmínečná láska? (10.3.2022)

– Webinář ČŠI: Čtenářské kompetence 
(14.3.2022)

– GDPR (Mgr. Aleš Adamík, Hranice, 
26.8.2022)

Ostatní vzdělávání 
a samostudium
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– Vida park Brno (6.7.2022, Brno)
– Příklady FYZ VŠ (16. a 17.8.2022, Hať)
– čidla WTW (kyslík a pH) (15.3.2022 Oto 

Žák Hranice)

Ing. Václav Skříčil – Studium materiálů ke státní maturitě.
– Studium aktualit týkající se kůrovcové 

kalamity.
– Školení pro práci s RMŘP.
– Školení profesní způsobilosti řidičů.
– Seznámení se s novým LHP
– Studium literatury Ochrana lesů a 

přírodního prostředí – Křístek a kol. 
2002

– seminář Biodiverzita v produkční 
krajině 5.11.2021, krajský metodický 
kabinet

– Studium literatury Bezpečnosť a 
hygiena práce při ťažbe a doprave 
dreva – Križan M. 1977

– Školení Čidla WTW dne 15. 3. 2022
– Školení Čidla Vernier dne 15. 3. 2022
– Školení Mikroskopy DinoLite 15. 3. 

2022
– Seminář Podpora distanční výuky: 

Google Workspace pro učitele dne 21. 
4. 2022

Ostatní vzdělávání 
a samostudium

Ing. Daniel Srnka – Utváření zdravého sociálního prostředí
ve výchovný skupině, studium 
materiálů z odborného semináře

– Základy a nácvik komunikace – Mgr. 
Dana Svobodová,  studium materiálů 
z odborného semináře 

– Rizikové chování dětí a mládeže – 
studium materiálů z odborného 
semináře NIDV Brno

– Zákon č. 119/2002 Sb., o střelných 
zbraních a střelivu, Vyhláška MV č. 
115/2014 Sb., o provedení některých 
ustanovení zákona o zbraních

– Nařízení vlády č. 315/2011 Sb., o 
zkušebním řádu zkoušky  odborné 
způsobilosti, NV č. 338/2002 Sb., o 
technických požadavcích pro 
zabezpečení přechovávání zbraní a 
střeliva…

– Zkušební testové otázky MV ČR ke 
zkouškám odborné způsobilosti 
k získání ZP – studium a procvičování 
testových souborů

– Změny v myslivecké legislativě – 

Ostatní vzdělávání 
a samostudium
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poskytování dotací na  vybrané 
myslivecké činnosti – studium vyhlášky

Mgr. Karla 
Straková

– „Matematická gramotnost“ - školení v 
Olomouci

Studium 
k prohlubování 
odborné kvalifikace

– Studium materiálů ke státní maturitě
– Studium materiálů prevence rizikového

chování
– Studium materiálů k peer programu na

střední škole
– Samostudium odborné literatury
– Školení GDPR, BOZP a PO
– Školení řidičů
– Tvorba ŠVP
– Adaptační odpoledne 1. ročníku

Ostatní vzdělávání 
a samostudium

Mgr. Pavel 
Strýček

– Seminář AŠSK (7. 9. 2022)
– Seminář – Mezinárodní cena vévody z 

Edinburgu (26. 10. 2021, akreditace 
MŠMT) 

Studium 
k prohlubování 
odborné kvalifikace

– Školení řidičů a BOZP (srpen 2022)
– Seminář – Tělo Olomouc (setkání 

tělovýchovných pedagogů (27. 8. 2022)
– Studium literatury – Sportovní 

psychologie (Štěrbová, Pernicová, Krol, 
Šafář)

Ostatní vzdělávání 
a samostudium

Ing. Marek Šuba – Školení pro práci s PŘP (2. 2. 2022)
– Seminář lesní pedagogiky Ramzová 

(23. 3. 2022)
– Kurz anglického jazyka – Irsko (11. 7. – 

22. 7. 2022)

Ostatní vzdělávání 
a samostudium

Mgr. Vojtěch 
Zlámal, Ph.D.

– Postgraduální studium na PřF 
Univerzity Palackého v Olomouci v 
oboru Didaktika matematiky

Studium ke splnění
kvalifikačních 
předpokladů

– Základní školení programu DofE 
26.10.2021

Studium 
k prohlubování 
odborné kvalifikace

– Samostudium odborné literatury Ostatní vzdělávání 
a samostudium
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10 Údaje o odborném rozvoji nepedagogických pracovníků 
ve školním roce 2021/2022

Jméno a příjmení Obsah vzdělávání

Radomír Blaha • Školení profesionálních řidičů

Ing. Blanka Blahová • Zákon o pedagogických pracovnících v praxi škol, 
akreditováno MŠMT

• Platy a platové předpisy ve veřejných službách a správě, 
akreditováno MŠMT

• FKSP ve školách a školských zařízeních, akreditováno 
MŠMT

• Aktuální předpisy ve školství a jejich aktuální změny, 
akreditováno MŠMT

• Aktuality v účetnictví a daně z příjmu za rok 2021
• Školení GDPR
• Proškolení požárních hlídek

Ing. Helena Drozdová • Podíl zemědělství a lesnictví na bilanci skleníkových 
plynů v ČR

• Kurz anglického jazyka v rámci projektu Erasmus+
• Školení Čidla WTW, Čidla Vernier, Mikroskopy DinoLite
• Seminář pro příjemce dotací z rozpočtu města Hranice
• Semináře Šablony pro SŠ a VOŠ I
• Seminář Nastal čas pro školní TikTok
• Školení GDPR

Jiří Hajda • Mezinárodní setkání, odborná exkurze, obnova lesa, 
myslivost a škody zvěří (Školské lesy Cemjata Prešov 16.-
19.9.2021)

• Profesní školení práce s motorovou pilou (SLŠ Hranice 
2.1.2022)

• Exkurze lanovkové soustřeďování dříví (Lesostavby 
Frýdek-Místek 20.1.2022)

• Předváděcí akce „Motůčko“- využití při soustřeďování 
dříví (ŠP Valšovice 3.5.2022)

• Setkání obchodních partnerů, ukázky sadebního 
materiálu (Lesoškolky Řečany 25.8.2022)

Zdeňka Halaštová • Školení GDPR

Martina Hynčicová • Hygienické požadavky

Zbyněk Jakeš • Profesní školení práce s motorovou pilou (SLŠ Hranice 
2.1.2022)

• Exkurze lanovkové soustřeďování dříví (Lesostavby 
Frýdek-Místek 20.1.2022)

• Předváděcí akce „Motůčko“- využití při soustřeďování 
dříví (ŠP Valšovice 3.5.2022)

• Setkání obchodních partnerů, ukázky sadebního 
materiálu (Lesoškolky Řečany 25.8.2022)

Jiřina Jurčíková • Seminář účetnictví
• FKSP ve školách a školských zařízeních
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• Aktuality v účetnictví
• Daňové poradenství k DPH
• Školení GDPR

Ladislav Krahulec • Profesní školení práce s motorovou pilou (SLŠ Hranice 
2.1.2022)

• Exkurze lanovkové soustřeďování dříví (Lesostavby 
Frýdek-Místek 20.1.2022)

• Předváděcí akce „Motůčko“- využití při soustřeďování 
dříví (ŠP Valšovice 3.5.2022)

• Setkání obchodních partnerů, ukázky sadebního 
materiálu (Lesoškolky Řečany 25.8.2022)

• Chemické příprvky na ochranu rostlin - samostudium

Monika Králová • Hygienické požadavky

Lucie Machová • Elektronická spisová služba GINIS – SSD
• Školení GDPR

Radek Masařík • Hygienické požadavky

Jaromír Nedbal • Profesní školení práce s motorovou pilou (SLŠ Hranice 
2.1.2022)

• Exkurze lanovkové soustřeďování dříví (Lesostavby 
Frýdek-Místek 20.1.2022)

• Setkání obchodních partnerů, ukázky sadebního 
materiálu (Lesoškolky Řečany 25.8.2022)

• Předpisy mzdové agendy - samostudium

Ing. Martin Němec • Soudní znalectví, obecná část vstupní zkoušky znalce 
(Kroměříž 23.6.2022)

• Mezinárodní setkání, odborná exkurze, obnova lesa, 
myslivost a škody zvěří (Školské lesy Cemjata Prešov 16.-
19.9.2021)

• Profesní školení práce s motorovou pilou (SLŠ Hranice 
2.1.2022)

• Exkurze lanovkové soustřeďování dříví (Lesostavby 
Frýdek-Místek 20.1.2022)

• Školení profesionálních řidičů (Autoškola Trčka 
25.2.2022)

• Předváděcí akce „Motůčko“- využití při soustřeďování 
dříví (ŠP Valšovice 3.5.2022)

• Předváděcí akce, odborné konzultace technologie 
automatizovaných závlah (ŠP Valšovice 14.6.2022)

• Setkání obchodních partnerů, ukázky sadebního 
materiálu (Lesoškolky Řečany 25.8.2022)

Jiří Strnad • Hygienické požadavky

Renata Škopová • Bezpečnost práce s chemickými postřiky
• Školení GDPR

Alexandra Vránová • Hygienické požadavky
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11 Vnější vztahy

11.1 Vyřizování stížností, oznámení podnětů

Stížnosti proti rozhodnutím ředitele školy podle správního řádu

Stížnosti proti rozhodnutím ředitele školy podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád

Datum podání Obsah stížnosti Stěžovatel Stížnost vyřídil

- žádné - -

Stížnosti proti podmínkám, průběhu a výsledkům vzdělávání

Stížnosti proti podmínkám, průběhu a výsledkům vzdělávání

Datum podání Obsah stížnosti Stěžovatel Stížnost vyřídil

- žádné - -

Stížnosti v oblasti pracovněprávních vztahů

Stížnosti v oblasti pracovněprávních vztazích

Datum podání Obsah stížnosti Stěžovatel Stížnost vyřídil

- žádné - -

11.2 Spolupráce školy s rodiči

Formy spolupráce

Formy spolupráce komentář

Školská rada Založena 1. 1. 2006, postupně obnovována

Občanské sdružení při škole
Česká lesnická společnost, SLŠ Hranice, p.s.
Sdružení lesních pedagogů

Třídní schůzky, konzultace pro rodiče
Třídní schůzky s možnými konzultacemi pro rodiče 
probíhají 2x ročně

Školní akce pro rodiče

Přijímání žáků 1. ročníku do stavu lesnického
Taneční 3. ročníku – závěrečná kolona
Hubertská zábava spojená se stužkováním žáků 4. 
ročníku
Slavnostní vyřazení absolventů školy

Školní časopis Homeles

Webové stránky školy Informační systém Bakaláři
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11.3 Spolupráce s odborovou organizací
Střední  lesnická  škola,  Hranice,  Jurikova  588  a  základní  organizace  Českomoravského
odborového  svazu  pracovníků  školství  Základní  organizace  Střední  lesnická  škola  mají
uzavřenu  kolektivní  smlouvu,  která  upravuje  práva  zaměstnanců  v pracovněprávních
vztazích, jakož i práva nebo povinnosti smluvních stran, jež tato smlouva výslovně upravuje.

11.4 Spolupráce školy na regionální úrovni
Škola  spolupracuje  s  městem Hranice  na  úseku výchovy a  vzdělávání.  Spolupracuje  se
společností EKOLTES Hranice, provádí poradenskou činnost na úseku lesnictví a životního
prostředí.  Trubači  školy  se  účastní  slavnostních  akcí  pořádaných  městem  Hranice.
Každoročně je škola jedním z pořadatelů akce Oslavy lesa na Flóře v Olomouci.

Škola spolupracuje s Lesy ČR, s. p., OŘ severní a jižní Morava, Vojenskými lesy a statky, s. p.,
divizí  Lipník  nad  Bečvou,  Arcibiskupskými  lesy  a  statky  Olomouc,  Biskupskými  lesy
ostravsko-opavské  diecése,  pobočkou  Ústavu  pro  hospodářskou  úpravu  lesa  Olomouc,
Městskými  lesy  a  zelení  Valašské  Meziříčí, B.F.P.-Lesy  a  statky  Tomáše  Bati  a
Českomoravskou  mysliveckou  jednotou-OMS  Přerov.  S LČR,  s.p.  a  ÚHÚL  má  škola
podepsanou Rámcovou smlouvu o spolupráci.

11.5 Spolupráce školy na úrovni příhraničních regiónů
Škola si vyměňuje zkušenosti, spolupracuje se sesterskými školami na Slovensku (Prešov,
Liptovský Hrádek, Bánská Štiavnica) a v Rakousku (Bruck a.d. Mur).
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12 Přehled hospodaření

12.1 Plnění závazných ukazatelů rozpočtu
v tis. Kč

Ukazatele stanovené krajským úřadem

Stanoveno 
rozpočtem 
(konečný stav po
úpravách)

Stav k 31.12.

Závazné ukazatele

Přímé NIV celkem 43 594,18 43 582,21

z toho
- Platy 30 814,87 30 814,79

- OON 426,94 418,04

Limit počtu zaměstnanců 65,21 61,29

Orientační ukazatele

Odvody 10 555,62 10 464,08

FKSP 616,3 616,3

ONIV 1 180,45 1 269,0

Prostředky poskytnuté a stanovené zřizovatelem

Stanoveno 
rozpočtem 
(konečný stav po
úpravách)

Stav k 31.12.

Závazné ukazatele

Příspěvek NIV 3 884,12 3 869,28

Příspěvek na investice 0 0

Příspěvek na opravy 0 0

Příspěvek na mezinár. Výměnné 
pobyty

0 0

Příspěvek na environ. Výuku 60,0 60,0

Příspěvky na významné projekty 18,29 18,29

Pojistná plnění 6 081,46 4 056,2

Účelově určená dotace na provoz 8,23 8,23

Podpora v oblasti životního 
prostředí

18,29 18,29

Centra odborné přípravy – 
zřizovatel

154,55 154,55
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12.2 Plnění dalších ukazatelů rozpočtu
v tis. Kč

Prostředky Stanoveno rozpočtem 
(konečný stav po úpravách)

Stav k 31.12.

Peněžní fondy

Fond odměn 35,0 40,0

Fond rezervní 510,0 0

Fond investiční 0 0

Účelové prostředky kapitoly MŠMT

Excelence středních škol 0 0

OP VK a projekty EU 112 1 112,1

Další zdroje

Centra odborné přípravy – MZe ČR 1 390,97 1 390,97

Podpora lesních ekosystémů 0 0

SZIF – jednotná platba na plochu zem.půdy 59,31 59,31

MZe ČR – příspěvek na hospodaření v lesích
a na vybraná myslivecká zařízení

4 494,96 4 494,96

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR 2 205,45 2 205,45

Český svaz včelařů 17,32 17,32

12.3 Hospodářský výsledek
v tis. Kč

Ukazatel
Hlavní činnost Doplňková činnost

Rozpočet Stav k 31. 12. Rozpočet Stav k 31. 12.

Náklady celkem 52 178,00 53 617,23 13 828,00 26 796,18

Příjmy (výnosy) celkem 52 742,00 54 224,76 14 177,00 27 930,74

Hospodářský výsledek 564,00 607,53 349,00 1 134,56
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12.4 Upravený hospodářský výsledek
v Kč

Ukazatel Kč

Hospodářský výsledek z hlavní činnosti 607 537

Hospodářský výsledek z doplňkové činnosti 1 134 559

Hospodářský výsledek celkem k 31. 12. …. (před zdaněním) 1 742 096

Předpokládané zdanění 305 570

Celkem po zdanění 1 436 526

Dodatečné odvody a vratky 0

Úhrada ztráty z minulých let 0

Transferový podíl 847 101

Upravený hospodářský výsledek (zisk +, ztráta -) 589 425

12.5 Návrh na rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku
v Kč

Ukazatel Stav k 31. 12. … Návrh na 
rozdělení

Stav po 
rozdělení
(sl.4 = sl. 2 + sl. 3)

1 2 3 4

Ztráta z minulých let 0 0 0

Rezervní fond 3 903 460 549 425 4 452 885

Fond odměn 17 990 40 000 57 990

Odvod do rozpočtu zřizovatele 0 0 0

Transferový podíl 847 101

Celkem 1 436 526

Škola  skončila  hospodaření  v roce  2021  s kladným hospodářským  výsledkem,  který  byl
zřizovatelem  schválen.  Součástí  hospodářského  výsledku  je  i  transferový  podíl  ve  výši
589,42  tis.  Kč.  Podrobné  údaje  o  hospodaření  školy  jsou  obsaženy  v Rozborech
hospodaření.
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13 Výsledky inventarizace majetku

13.1 Inventarizovaný majetek
Druh majetku Inventarizace

ke dni
Celková hodnota 
v tis.Kč
k 31.12.2020

Nehmotný investiční majetek D 31.12.2021 969,55

Hmotný investiční majetek F 31.12.2021 129 055,74

Pozemky D 31.12.2021 464 832,81

Drobný nehmotný majetek D 31.12.2021 282,77

Hmotný majetek v operativní ev.(500 –3 000 Kč) F 31.12.2021 6 091,38

Drobný hmotný majetek (3 000 – 40 000 Kč) F 31.12.2021 16 204,69

Materiálové zásoby F 31.12.2021 483,30 

Stravenky F 31.12.2021 1,1

Ceniny F 31.12.2021 0,24

Pokladní hotovost F 31.12.2021 57,59

* Způsob provedení inventarizace : fyzicky (F), dokladově (D).

13.2 Závěry inventarizace
inventarizace komentář

Inventarizován byl majetek umístěný 
(upřesnění objektu)

Budova školy, domovy mládeže, školní 
jídelna, školní polesí

Neupotřebitelný, přebytečný, nevyužitý 
majetek a způsob jak by s ním mohlo být 
naloženo

žádný

Inventarizační rozdíly (manka, přebytky), 
návrh na jejich vypořádání, postih

žádné

Zjištěné nedostatky a závady při 
inventarizaci, zajištění majetku, jeho 
ochrana před poškozením, odcizením

Oprava textové části na inventarizační kartě 
č. 370.

Návrh inventarizační komise na vypořádání 
inventarizačních rozdílů

Podání žádosti zřizovateli na udělení 
souhlasu s vyřazením neplatného lesního 
hospodářského plánu.

Inventarizační komise Ing. Luboš Bartoš, PhD., Ing. Blanka 
Blahová, Jiřina Jurčíková

Datum inventarizace 31.12.2021
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Investiční majetek :

Inventarizační komise provedla kontrolu veškerého investičního majetku a porovnala jej s
účetní hodnotou. 

Hodnota majetku zjištěná inventarizací : 608 707 986,46 Kč

Účetní hodnota majetku : 611 345 554,10 Kč

Zjištěný rozdíl mezi inventarizačním stavem a stavem účetním je ve výši 2 637 567,64 Kč.
Jedná  se  o  projektové  dokumentace  evidované  na  účtu  pořízení  majetku,  které  byly
potřebné  zpracovat  před  podáním  žádosti  o  dotace  z  EU  nebo  k  akcím,  které  pro
nedostatek finančních prostředků dosud nebyly zahájeny. 

Přírůstky majetku ve výši 418,67 tis. Kč:

Samostatné movité věci ve výši 1 673,65 tis. Kč:

– 128,13 tis. Kč nákup elektrického varného kotle pro školní jídelnu

– 700,59 tis. Kč nákup štěpkovacího stroje v rámci COP

– 387,08 tis. Kč nákup rozmetadla v rámci COP

– 322,95 tis. Kč nákup grejdrové radlice v rámci COP

– 134,9 tis. Kč nákup zahradního traktoru v rámci COP 

Budovy a stavby ve výši 0 tis. Kč:

Drobný dlouhodobý hmotný  a nehmotný majetek:

– 1 013,84 tis. Kč nákup drobného majetku

Úbytky majetku ve výši 1 395,02 tis. Kč:

– 490,71 tis. Kč vyřazení drobného dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku

– 857,63 tis. Kč vyřazení přístrojů a zařízení

– 46,68 tis. Kč vyřazení pozemku prodejem

Během roku škola dostala další prostředky z dotace určené na Centra odborné přípravy.
Účelem projektu je modernizace vybavení školy učebními pomůckami, které umožní žákům
osvojit si základní odborné dovednosti nezbytné pro výkon budoucího povolání. Cílem je
zabezpečení  zvýšení  kvality  odborného vzdělávání.  V rámci  dotace byly  zakoupeny výše
uvedené stroje. Tento dotační titul nám bezesporu pomáhá v modernizaci strojů pro výuku
žáků, kterou bychom si nemohli jinak dovolit. Bez něj by výuka probíhala na zastaralých
v mnoha případech již nefunkčních strojích, na kterých pak nelze propojovat výuku z praxí.
Ve školní kuchyni se podařila výměna plynového varného kotle za elektrický. Varný kotel by
při vyřazení z provozu kapacitně chyběl při zajištění plného režimu stravování.

Výroční zpráva Střední lesnické školy Hranice 2021/2022
Strana 50



14 Plnění bilancovaných úkolů r. 2021 – Školní polesí 
Valšovice

14.1 Těžba
Jehličnatá 2626,87 m3

Listnatá 4341,60 m3

Celkem 6968,47 m3 Z toho nahodilá celkem 6344,96 m3

Živelná 6152,69 m3

Hmyzová 29,89 m3

Ostatní 162,38 m3

14.2 Výchova lesních porostů
Prořezávky 17,20 ha

Probírky 1,49 ha;
22,69 m3

Z toho do 40 let 1,49 ha;
22,69 m3

Holina k 31.12. 4,61 ha

Obnova lesa celkem 26,79 ha Z toho

Přirozená obnova 2,02 ha

Umělá obnova 19,88 ha

Opakovaná obnova 4,89 ha

Oplocenky 19,56 ha;
16,81 km

Rokem 2021 jsme zahájili desetileté období platnosti nového LHP - lesního hospodářského
plánu  pro  LHC  –  lesní  hospodářský  celek  SLŠ  Hranice.  Po  poměrně  dlouhém  období
kůrovcových a následně větrných kalamit se rok 2021 obešel bez vážnějších extrémních
výkyvů.  Díky příznivému průběhu zejména klimatických podmínek bylo možné dokončit
práce v nahodilé těžbě po rozsáhlé větné kalamitě z roku 2020, kdy bylo nutné dokončit
rozpracované  kalamitní  plochy,  roztroušené  nahodilé  těžby  a  plochy  s velmi  nízkým
zakmeněním,  které  byly  při  tvorbě  nového  LHP po  dohodě  s taxátorem vykázány  jako
holiny.  Všechna  tato  nutná  opatření  byla  ekonomicky  náročná,  protože  na  kalamitních
plochách z předešlého roku zůstalo ke zpracování především dříví všeobecně horší kvality
s vyšším podílem vlákniny a palivového dříví, u něhož je nižší zpeněžení. Na druhé straně
v mnohdy  složitých  výrobních  podmínkách  je  nákladnější  výroba  než  ve  standartních
případech. Celková výše těžby v roce 2021 činila 6968,47m3, z toho pouze 600,82 m3 činila
plánovaná  těžba  obnovní  a  výchovná.  Výše  zmíněná  nahodilá  těžba  tedy  činila  91  %
z celkového objemu. Po ukončení těžebních prací v kalamitou poškozených porostech byla
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po předešlé dohodě dořešena škodní událost, která byla neprodleně po vichřici ještě v roce
2020  nahlášena  zřizovateli,  pojišťovacímu  makléři  a  pojišťovně.  Situace  s rozsáhlými
škodami  si  vyžadovala  úzkou spolupráci  s likvidátorkou pojišťovny,  které  jsme připravili
veškeré  nutné  podklady  o  rozsahu  škod  v jednotlivých  poškozených  porostech  a
konzultovali odborný postup výpočtu pojistného plnění. Pojistné plnění bylo vypočteno ve
výši  6 757 180  Kč  pro  porosty,  které  splnily  podmínky  pojistné  smlouvy  s objemem
kalamitní těžby 12 542,52m3 dříví. Po odečtení 10 % spoluúčasti bylo zřizovateli vyplaceno
6 081 462Kč  v plné  výši.  Usnesením  Rady  Olomouckého  kraje  ze  dne  8.11.2021  bylo
rozhodnuto, že finanční plnění bude převedeno do rozpočtu Střední lesnické školy a bude
použito na úhradu nákladů spojených s odstraněním škod v rámci pojistné události.

Práce v těžebních činnostech se nám tedy i přes vysoký podíl nahodilé těžby v roce 2021
podařilo udržet v objemu do výše průměrného ročního etátu. Rozsah pěstebních prací však
průměrné hodnoty výrazně převyšoval a bude převyšovat ještě několik let,  prakticky do
zajištění  kultur  na  kalamitních  holinách.  Je  nutné  si  uvědomit,  že  podle  LHP činí  roční
normální  paseka,  což  je  v  podstatě  průměrná  hodnota  ročního  přírůstku  holin,  8,1ha.
V roce  2021  byl  přírůstek  holin  12,35  ha,  což  je  152  % a  v předešlém decéniu  to  bylo
průměrně 20,25 ha holin ročně, tj. 250 %. Kultury na těchto holinách musí být ze zákona
zajištěny  do  7  let  od  vzniku  holiny.  Výrazně  vyšší  podíl  pěstebních  prací  lze  tedy
předpokládat  ještě  minimálně  pět  let,  tak  aby  všechny  kultury  byly  řádně  zajištěny
v zákonné lhůtě. Je tedy patrné, že objem pěstebních prací je výrazně nadnormální a klade
na personál  školního polesí  enormní nároky.  Vysoký objem pěstebních prací  bude i  za
předpokladu,  že  již  nedojde  k žádné  významnější  kalamitě,  udržován  v první  polovině
decénia také tím, že po předešlých kalamitách došlo k proředění stávajících porostů, snížilo
se jejich zakmenění, mnohdy výrazně a bude nutné tyto porosty plánovat k obnovní těžbě.
Pak je pochopitelné, že v takových porostech bude nižší objem těžby čili nižší tržby za dříví
a plochy pro pěstební nákladové práce budou přibývat v plné výši. Od 1.1.2021platí nový
LHP, který předepisuje tzv. závazná ustanovení, která musíme ze zákona dodržet. Jsou to
maximální celková výše těžeb 91000 m3, minimální plošný rozsah výchovy do 40 let věku
261,85 ha a minimální podíl MZD. Z uvedeného je patrné, že oproti předešlému decéniu
navzdory kalamitám nedošlo prakticky k žádnému poklesu objemu těžeb. To je způsobeno
tím, že v kalamitě jsme museli těžit středně staré a mladé jehličnaté porosty a do mýtných
listnatých porostů jsme se ze zákonných,  provozních a ekonomických důvodů prakticky
nedostali. V těchto porostech obecně řečeno přírůst dohnal ztráty v kalamitou postižených
porostech. Budoucí výhled na další období však předpokládá výrazný pokles objemu těžeb
a tím pochopitelně lze očekávat nižší tržby a napjatou ekonomiku celého provozu. Na tento
ekonomicky  nepříznivý  stav  jsme  se  již  v období  vrcholu  kůrovcové  kalamity  začali
systematicky připravovat a činíme řadu kroků pro trvale udržitelnou optimalizaci výroby.
Jedním  z významných  opatření  je  tvorba  pěstební  rezervy,  která  z části  kryje  pěstební
náklady  a  pomáhá  tak  překlenout  období  nižších  příjmů  za  dříví  a  vysokých  nákladů
v pěstební činnosti.

Ekonomický výsledek držíme vzhledem k okolnostem ve velmi slušných černých číslech díky
maximální  efektivitě  a  odpovědnému  plánování  veškerých  činností,  a  především  díky
aktivnímu čerpání dotací. V loňském roce jsme na školním polesí čerpali dotace v celkové
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výši přes 6,7 mil. Kč. V roce 2021 jsme se připojili k Lesnické výzvě II organizace SVOL, která
byla  adresována  ministru  zemědělství  pro  jeho  podporu  při  vyjednávání  dotací  na
kompenzace za zpracování kůrovcového dříví za rok 2020 a další. Při té příležitosti jsme
upozorňovali  také  na  potřebu  zavést  diskusi  o  vyjednání  komplexnějších  podpor  pro
vlastníky  lesů,  nejen  čisté  kompenzace  za  ztráty  na  kůrovcovém  dříví.  Dotace  mají
motivovat  k odpovědnému  hospodaření  s minimem  kůrovcového  a  jinak  poškozeného
dříví,  nikoli  jen sanovat škody,  platbami za jeho, byť i  pozdní zpracování.  Ministerstvem
zemědělství  otevřelo  dotace  „Příspěvek  na  podporu  adaptace  lesních  ekosystémů  na
klimatickou změnu“. I my jsme požadovaným Ohlášením avizovali požadavek na čerpání
uvedeného příspěvku, který by měl být vyplácen sazbou na jednotku plochy při splnění
předepsaných pravidel a postupů hospodaření v příštím roce za rok zpětně.

Aktivně se věnujeme také investiční činnosti. Nejvýznamnější akcí „investičního charakteru“,
které jsme se celý rok věnovali je rekonstrukce kotelen školního polesí Valšovice. Projekt se
aktuálně nachází ve stádiu rozpracovanosti. Byla vypracována projektová dokumentace pro
stavební povolení, bylo vyřízeno stavební povolení s nabytím právní moci v měsíci dubnu
2022.  V září  2022 projekt  přebírá  Olomoucký kraj,  který  zajistí  administraci  výběrového
řízení  a žádosti  o dotace pro část „kotelna“.  Část „výstavba haly pro skladování štěpky“
administrujeme nadále v režii školy. Celý projekt, tedy obě jeho části by měl být vybudován
v předpokládané hodnotě cca 9,5 mil. Kč bez DPH. Realizaci části výstavba skladovací haly
předpokládáme v jarním období 2023. Mezi další významné akce patří nutné opravy lesní
dopravní sítě. Na jaře 2022 byly připraveny podklady pro realizaci opravy lesní cesty Úzká,
přičemž v období  srpen-září  2022 proběhne výběrové řízení  a  cca do konce října  bude
oprava  provedena.  Předpokládaná  výše  investice  je  1,3  mil.  Kč  bez  DPH,  což  bude
financováno  z prostředků  pojistného  plnění  za  škody  větrem  po  vichřici  z roku  2020.
Nadále průběžně realizujeme provozní opravy svážnic pro zpřístupnění lesa a také nutné
údržby  mechanizace.  Pokud  to  ekonomická  situace  dovolí  budeme  v odpovědném
plánování investic pokračovat i následujících letech. 
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15 Zprávy z kontrolní a inspekční činnosti

Kontrolní orgán: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský

Termín: 23.9.2021

Předmět kontroly:

– Kontrola  plnění  povinností  profesionálního  provozovatele  týkajících  se
rostlinolékařských pasů

Výsledek kontroly:

– Při kontrole nebyly zjištěny závady.

Opatření: Nebyla uložena.

Kontrolní orgán: Krajský úřad Olomouckého kraje

Termín:  26.4.2022

Předmět kontroly:

– Kontrola evidence původu RM použitého k umělé obnově lesa a zalesňování

Výsledek kontroly:

– Při kontrole nebyly zjištěny žádné nedostatky.

Opatření: Nebyla uložena.

Kontrolní orgán: Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje

Termín:  1.6.2022

Předmět kontroly:

– Kontrola dodržování ustanovení zákona o zbraních, zejména ve vztahu k povinnosti
vedení evidence zbraní podléhajících registraci

Výsledek kontroly:

– Při kontrole nebyly zjištěny žádné nedostatky.

Opatření: Nebyla uložena.
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16 Akce školy
Září 2021

– Získali jsme titul Zelená škola Olomouckého kraje
– Adaptační odpoledne pro žáky 1. ročníku
– Soutěž YPEF (účast žáků v národním kole v Kostelci nad Černými lesy)
– Dny evropského dědictví – ve spolupráci s Městem Hranice představení 

arboreta školy veřejnosti
– Turnaj ve fotbale lesnických škol (účast žáků ve Šternberku)
– Podzimní aktivity lesních pedagogů pro MŠ a ZŠ

Říjen 2021
– Přijímání žáků 2. ročníku do stavu lesnického a mysliveckého
– Exkurze žáků 4. ročníku v lesních školkách LESCUS Cetkovice
– Sázení stromů pro Světlušku (účast žáků v Bruntále)
– Podzimní dílna aneb tvoříme s dary přírody (akce pro žáky, učitele, 

zaměstnance a širokou veřejnost)
– Atletická soutěž o vlajku školy
– Prezentace školy v rámci spoluorganizování akce Oslavy lesa na Flóře
– Den za obnovu lesa (účast žáků v Radíkově u Olomouce)
– Ceny za přínos v oblasti životního prostředí Olomouckého kraje 

(spoluorganizátoři akce) 
– Seminář trubačů lesnických škol (účast žáků ve Šluknově) 
– Výlov rybníku na ŠP ve Valšovicích
– Podzimní aktivity lesních pedagogů pro MŠ a ZŠ
– Prezentace školy na burzách škol 

Listopad 2021
– Divadlo Ostrava (účast žáků a zaměstnanců školy na divadelním 

představení) 
– Výlov rybníku u VLS s.p., divize Lipník nad Bečvou (účast žáků)
– Hon tříd 4.A, 4.B a 4.C
– Klub Dámy české myslivosti ČMMJ (spoluorganizátoři odborného semináře

na téma Myslivecké pedagogiky)
– Národní inventarizace lesů v ČR (přednáška pro žáky 4. ročníku)
– Subterra cup (účast žáků v projektu ve florbalu pro střední školy)
– Basketbal (účast žáků v okresním kole)
– Sportovní dny pro žáky na DM Jungmannova
– Prezentace školy na burzách škol

Prosinec 2021
– Naháňka na spárkatou zvěř v honitbě Valšovice
– Vánoční florbalový turnaj
– Vánoční aranžerství na DM Jungmannova
– Vánoční kvíz na DM Jungmannova
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Leden 2022
– Zahájení mysliveckého kurzu 2022
– Dny otevřených dveří

Únor 2022
– Den otevřených dveří
– Stužkování žáků 4. ročníku
– Přijímání žáků 1. ročníku do stavu lesnického a mysliveckého
– Volejbal (účast žáků v okresním kole)

Březen 2022
– Lyžařský výcvikový kurz pro žáky 2. ročníku
– Exkurze žáků 4.ročníku na vátých píscích v okolí Bzence
– Soutěž YPEF – školní kolo
– Základní kurz lesní pedagogiky pro lesnickou veřejnost
– Soutěž YPEF – místní kolo
– VIII. ročník studentské soutěže v mysliveckém troubení a vábení jelenů 

(účast žáků v Kostelci nad Černými lesy)
– Chovatelská přehlídka trofejí oblasti chovu daňčí zvěře Maleník
– Myslivecký kvíz na DM Teplická

Duben 2022
– Silva Regina 2022 – aktivity lesních pedagogů na mezinárodním veletrhu
– Volejbalový zápas kantoři versus žáci
– Prezentace trubačů na výstavě Myslivost a příroda v Kroměříži
– Velikonoční dílna (akce pro žáky, učitele, zaměstnance a širokou veřejnost)
– Velikonoční florbalový turnaj
– Školní kolo SOČ
– Divadlo Ostrava (účast žáků a zaměstnanců školy na divadelním 

představení)
– Exkurze žáků 3. ročníku u Lesů ČR, s.p., SZ Týniště nad Orlicí
– Aktivity lesních pedagogů pro MŠ a ZŠ 
– Aktivity lesních pedagogů pro veřejnost – Den Země 2022 v Rožnově p.R.

Květen 2022
– Soutěž YPEF – regionální kolo
–  VIII. samostatná Klubová výstava Slovenských kopovů na střelnici školy 

(spoluorganizátoři akce)
– Klubové barvařské zkoušky Slovenských kopovů na střelnici školy 

(spoluorganizátoři akce)
– Krajské kolo SOČ (účast žáka – 1.místo)
– Květnový myslivecký kvíz na DM Teplická
– Povinné provozní praxe žáků druhých a třetích ročníků u lesnických 

subjektů
– Slavnostní vyřazení absolventů školy
– Divadlo Ostrava (účast žáků a zaměstnanců školy na div. představení)
– Aktivity lesních pedagogů pro MŠ a ZŠ
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Červen 2022
– Exkurze žáků 1. ročníku ve Zbrašovských aragonitových jeskyních
– Odborné exkurze žáků 1. ročníku
– Bylinkový workshop (akce pro žáky, učitele, zaměstnance a širokou 

veřejnost)
– Přebor ve střelbě ze vzduchovky na DM Teplická
– Soutěž o pohár ředitele školy
– Soutěž lesnické všestrannosti
– Aktivity lesních pedagogů pro MŠ a ZŠ
– Aktivity lesních pedagogů pro veřejnost u – společnosti LESCUS Cetkovice; 

VLS, s.p., divize Lipník n.B.; Arcibiskupských lesů a statků Olomouc; 
Městských lesů ve Valašském Meziříčí

Srpen 2022
– Nástavbový kurz lesní pedagogiky
– Kurz pro vedoucí mysliveckých kroužků pro ČMMJ
– Příměstský tábor
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