ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍHO ZAŘÍZENÍ
ZA ROK 2020/2021

a) základní údaje o školském zařízení:
Název školského zařízení:
Adresa:
Zřizovatel:
Zřizovací listina:
Právní forma:
IČO:
DIČ:
REDIZO:
Ředitel:
Kontakt na ředitele:
Statutární zástupce:
Kontakt na stat. zástupce:
Datová schránka:
Webové stránky:
Školská rada:

Školní statek a krajské středisko ekologické výchovy Cheb,
příspěvková organizace
Cheb, U Farmy 30/11, PSČ 350 02
Krajský úřad Karlovarského kraje, Závodní 353/88, Karlovy Vary
ze dne 30. září 2001 vydaná Karlovarským krajem ve znění dodatků
příspěvková organizace
00076899
CZ00076899
600033121
Ing. Leoš Horčička
354 548 713, horcicka@sscheb.cz
Ing. Lucie Oborná Škvorová
354 548 714, skvorova@sscheb.cz
jp4t3w8
skolnistatekcheb@sscheb.cz , ekocentrumcheb@sscheb.cz
nebyla zřízena

Vymezení hlavního účelu a předmětu činnosti organizace:
Předmět hlavní činnosti:
 praktické vyučování žáků středních škol v oblasti zemědělství dle ŠVP
 středisko ekologické výchovy
Předmět vedlejší činnosti:
 plnění výrobních úkolů zemědělské prvovýroby, dodání zboží a služeb
 pronájem majetku školního statku a poskytování služeb s tím spojených
 myslivost
Školní statek a krajské středisko ekologické výchovy Cheb, p. o. vystupuje navenek jako zemědělský
podnik a jeho výrobní a organizační struktura vyhovuje požadavkům praktické výuky žákům hlavně

ISŠ Cheb, p. o. a Jezdecké akademii – SOŠ Mariánské Lázně s.r.o. Praxe je organizována ve všech
výrobních provozech organizace.
Středisko ekologické výchovy poskytuje své služby žákům MŠ, ZŠ i SŠ celého Karlovarského kraje.
Školní statek je tedy účelové zařízení pro výuku praxe, neorganizuje přijímací řízení a nemá vlastní
kmenové žáky.
Má více jak 50-ti letou tradici. Vznikl v roce 1964 delimitací hospodářství Dolní Dvory Státního statku
Cheb, n. p.. Jeho celková výměra tehdy činila 628 ha. V době vzniku byl součástí Střední zemědělské
technické školy Cheb – Dolní Dvory. Později došlo k osamostatnění školního statku, k jeho finanční
stabilizaci i díky vstupu ČR do EU. Dnes hospodaří na 664 ha zemědělské půdy, z toho 1/3 je vlastní –
zřizovatele, 2/3 je propachtováno od fyzických nebo právnických subjektů.

b) přehled oborů vzdělávání






obory vzdělávání ukončené výučním listem:
Opravář zemědělských strojů
Zemědělec - farmář
Zahradník
obory vzdělávání pro absolventy speciálních škol:
Farmářské práce
Zahradnické práce
Opravárenské práce
obory vzdělávání ukončené maturitní zkouškou:
Agropodnikání
Zahradnictví
Chovatelství se specializací na chov koní a jezdecký sport

Studijní obory vykonávající v současnosti praxi na školním statku:







Opravář zemědělských strojů 41-55-H/01, délka studia 3 r. 0 m., studium denní, dle ŠVP
Zahradník 41-52-H/01, délka studia 3 r. 0 m., studium denní, dle ŠVP
Zemědělec – farmář 51-51-H/01, délka studia 3 r. 0 m., studium denní, dle ŠVP
Zemědělské práce 41-51-E/01, délka studia 3 r. 0 m., studium denní, dle ŠVP
Agropodnikání 41-41-M/01, délka studia 4 r. 0 m., studium denní, dle ŠVP
Chovatelství se specializací na chov koní a jezdecký sport 41-43-M/02, délka studia 4 r. 0 m.,
studium denní, dle ŠVP

Účel školského zařízení:
Slouží k výuce a upevňování praktických dovedností žáků s cílem seznámit žáky s činností moderního
zemědělského podniku, umožnit jim získat praktické dovednosti a zkušenosti v reálných podmínkách.
Školní statek obhospodařuje 664 ha zemědělské půdy, pěstuje zde základní zemědělské plodiny,
např. pšenici, ječmen, řepku, kukuřici a pícniny. V živočišné výrobě se zaměřuje hlavně na chov
masného skotu, pokračuje malochov prasat, zejména pro účely školní výuky. Má vlastní mysliveckou
honitbu o výměře 970 ha.
V oblasti environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty zajišťuje činnosti pro všechny typy škol,
v budoucnu i pro širokou veřejnost. Hlavní areál střediska se nachází na místě bývalé farmy pro chov
prasat v Dolních Dvorech u Chebu a kromě budovy infocentra s víceúčelovým sálem se skládá z
funkčně provázaných celků demonstrující biodiverzitu, využívání a udržování tradiční kulturní krajiny.
Těmito celky jsou farma s chovy malých hospodářských zvířat, např. slepice, králíci, husy, ovce, kozy,
koně a osli a prostorem pro praktickou výuku programů s farmou spojených, rovněž chov včel o pěti
včelstvech, dále sad, políčko s kulturními plodinami i plevely, mokřadní stanoviště, křovinatá mez,
bylinková zahrádka, suchá zídka, arboretum koncipované jako háj i solitérní stromy a také ukázky
několika lučních stanovišť s diverzifikovaným způsobem údržby. Součástí centra jsou také učebny ve
správní budově statku, které slouží k výuce a laboratorním biologicko-chemickým cvičením.

Ve sledovaném období byly započaty práce na budování zázemí pro obor Zahradník a Zemědělec –
farmář. Po domluvě s krajem byl na toto vyčleněn pozemek – bývalý sad se včelínem o velikosti 0,2
ha ve vlastnictví kraje. Nejprve bylo nutné na pozemku vykácet náletové dřeviny a staré ovocné
stromy a doplnit ornici a pozemek oplotit. Poté byla vybudována elektrická a vodovodní přípojka.
Dále byl na pozemku postaven skleník, probíhá přístavba a oprava domku na nářadí. V rámci této
akce bylo opraveno sociální zařízení u šaten žáků. Práce byly převážně prováděny ve vlastní režii
s kmenovými zaměstnanci statku.
Od kraje získal školní statek na tuto akci příspěvek ve výši 2 mil. Kč., část finančních prostředků přidal
z vlastního rozpočtu.
Z vlastního rozpočtu byl také pořízen nový traktor v hodnotě 178 tis. Euro bez DPH.

Přehled výukových programů Krajského střediska ekologické výchovy Cheb:
Název programu
Za zvířátky na farmu
Malým farmářem
Hrajeme si na zahradě
Odpadománie
Babka kořenářka
Mléko není jenom mléko
Upeč třeba chleba
Jak na louce vyrostl svetr
Hmyz pod lupou
Mýdlová bublina
Tekoucí život
Život pod nohama
Rostliny v zemědělské krajině
Živočichové v zemědělské krajině
Velikonoční vyrábění
Vánoční vyrábění
Počasí nad úlem
Moudrost lesa
Zvířečtina, aneb řeč zvířat
Individuální programy

Vhodnost programu
MŠ
ZŠ
MŠ, ZŠ, SŠ
MŠ, ZŠ, SŠ
MŠ, ZŠ, SŠ
ZŠ, SŠ
ZŠ, SŠ
ZŠ, SŠ
ZŠ, SŠ
ZŠ, SŠ
ZŠ, SŠ
ZŠ, SŠ
ZŠ, SŠ
ZŠ, SŠ
MŠ, ZŠ, SŠ
MŠ, ZŠ, SŠ
ZŠ, SŠ
MŠ, ZŠ
MŠ, ZŠ, SŠ
MŠ, ZŠ, SŠ

Výuku na ekocentru zásadně ovlivnila pandemie koronaviru, kdy převážnou část roku nemohla výuka
probíhat vůbec, v jarním období pak mohla probíhat pouze omezeně venku. Tomu odpovídal i výběr
učebních programů.
Spolupráce s německým partnerem v tomto období díky uzavřeným hranicím probíhala pouze v emailové komunikaci. Výměna žáků bohužel za celé období nebyla možná.

Naplněnost střediska v jednotlivých letech:
Rok
2012/13
2013/14
2014/15
2015/16
2016/17
2017/18
2018/19
2019/20*
2020/21

Počet kurzů
23
78
70
140
176
231
189
88
55

Počet účastníků
555
1713
1614
3480
3843
5114
4117
1856
996

Počet žákohodin
1110
5173
4656
8755
9490
14038
11004
5861
2174

*únor 2020 začátek pandemie covid 19
Realizované programy ve sledovaném období:
Malým farmářem
Upeč třeba chleba
Za zvířátky na farmu 2

6
1
42

Tekoucí život
1
Mýdlová bublina
1
Enviromentální seminář on-line 4

Výuka praxe na školním statku
Ve sledovaném období vykonávalo v průběhu roku praxi v jednotlivých oborech:
„Opravář zemědělských strojů“

61 žáků,

„Chovatelství se specializací na chov koní a jezdecký sport“

9 žáků,

„Instalatér“

22 žáků,

„Zemědělec - farmář“

4 žáci,

„Agropodnikání“

17 žáků.

c) rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školského zařízení
Celkový počet pracovníků:

15

Celkový počet přepočtených pracovníků:

14

Z toho počet pedagogických pracovníků:

0

Organizační struktura – zaměstnanci dle profesí:

Ředitel Ing. Leoš
Horčička

Lektoři
2x

Zahradnice
1x

Hlavní ekonom
Ing. Lucie
Oborná
Škvorová

Vedoucí
střediska
živočišné výroby
Ing. Michaela
Jamelská

Účetní
2x

Pracovníci ŽV
2x

Uklízečka
1x

Pracovníci RV
4x

d) údaje o dalším vzdělávání nepedagogických pracovníků
Ve sledovaném období díky pandemii koronaviru neprobíhalo školení ani semináře v prezenční
formě, pouze omezený počet formou on-line. Ty ale nebyly určeny pro naše potřeby.

e) údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti
Obdobná situace byla i u prezentace školního statku navenek. Zákaz setkávání přerušil veškeré
aktivity, prezentace se omezila pouze na internetové stránky.
Pro podporu publicity a propagace byly vydány aktualizované informační brožury s nabídkou
výukových programů a dalších aktivit, plakáty a propagační materiály.
Nadále pokračujeme na základě akreditace Mze ČR v provádějící proškolování pracovníků při
zacházení s pesticidy I. – III. stupně. Tato školení se ale ve sledovaném období díky covidu 19
nekonala.
Školní statek je rovněž členem Agrární komory Karlovarského kraje, společné jednání se omezilo
pouze na telefonickou komunikaci.

f) údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI
Ve školním roce 2020/2021 nebyla provedla kontrola.

g) základní údaje o hospodaření školského zařízení
Základní údaje o hospodaření
školy v tis. Kč
1.
2.
3.

Náklady celkem
Výnosy celkem
Hospodářský výsledek před
zdaněním

k 31. 12. 2020
činnost
hlavní
doplňková
4566
19596
3964
23698
-602
5036

k 30. 6. 2021
činnost
hlavní
doplňková
2260
9568
1712
6331
-547
-3243

Přijaté příspěvky a dotace
Přijaté příspěvky a dotace

k 31. 12. 2020

1. Přijaté příspěvky na dlouhodobý majetek z rozpočtu zřizovatele
celkem
z toho:
2. Přijaté příspěvky na neinvestiční výdaje z rozpočtu zřizovatele
celkem
toho:
běžné provozní výdaje
Účelové výdaje budování zázemí pro zahradnické učně

2952070
405344

3. Přijaté příspěvky na neinvestiční výdaje prostřednictvím rozpočtu
zřizovatele celkem
z toho:
ÚZ 33353

4. Příspěvky a dotace z jiných zdrojů
z toho:

xxx

Přehled přijatých darů za období školního roku
Sponzor - dárce
xxx

Účel daru

částka

Výsledky kontrolní činnosti v ekonomické oblasti: v roce 2020 nebyla provedena kontrola

h) údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů
Ve školním roce 2020/2021 nebyla podána žádost o dotace.

ch) údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími
partnery při plnění úkolů ve vzdělávání




spolupráce se zemědělskými subjekty sdruženými v Regionální agrární komoře Karlovarského
kraje
spolupráce s dovozci a prodejci zemědělské techniky při zajištění exkurzí do těchto subjektů
žákům učebního oboru Opravář zemědělských strojů
spolupráce se školami při zajišťování praktické výuky nebo při zajištění programů na středisku
EVVO

Školní statek a krajské středisko
ekologické výchovy Cheb, p.o.
Ing. Leoš Horčička, ředitel

