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  Důvodová zpráva 

Škola od 31. 12. 1976, kdy bylo školní polesí zrušeno (zřízena škola pro pracující), 
plnohodnotné školní polesí nemá. Od roku 1992 opakovaně jedná o znovu vytvoření 
školního polesí, které umožní kvalitní výkon odborné praxe žáků. Na podnět p.o. Střední 
lesnická škola a Střední odborná škola Šluknov v roce 2010 požádal Ústecký kraj státní 
podnik Lesy České republiky o převod pozemků Školního polesí a Školní honitby. Lesy 
ČR s tímto převodem nesouhlasily, a to z důvodu, že mají na předmětných pozemcích 
zájem hospodařit.  Dne 8. 4. 2013 proběhlo jednání mezi zástupci Ministerstva 
zemědělství, Ústeckého kraje a příspěvkové organizace o bezúplatném převodu již dříve 
požadovaných pozemků o výměře cca 555 ha (ZÚK č.044/13Z/2014 ze dne 26. 2. 2014: 
rozhodnutí o přijetí daru pozemků cca 555 ha; ZÚK č.076/22Z/2015 ze dne 20. 4. 2015: 
změna přílohy – upřesnění seznamu pozemků) v lokalitě Zelený kříž. Ministerstvo 
zemědělství přislíbilo předložení záměru bezúplatného převodu vládě ČR, pokud bude 
Ústecký kraj s tímto převodem souhlasit. Ministerstvem zemědělství byl deklarován 
v dopise ministerstva zájem na posílení významu školství, výzkumu a inovací v lesním 
hospodářství. S tím úzce souvisí zabezpečení odborné výuky a výchovy mládeže 
k výkonu lesnických a mysliveckých povolání, a to jak na středních, tak na vyšších 
odborných školách. Úsek lesního hospodářství Ministerstva zemědělství provedl 
podrobnou analýzu, ze které vyplývalo, že některé z těchto škol mají zásadní problémy 
s potřebnou rozlohou školních polesí, která jsou nezbytným předpokladem pro kvalitní 
praktickou výuku studentů. Za nejvhodnější řešení této situace považuje Ministerstvo 
zemědělství bezúplatný převod vybraných pozemků určených k plnění funkcí lesa 
(PUPFL)/ lesních porostů, v současné době v hospodaření státního podniku LČR, 
z vlastnictví státu do vlastnictví ÚK, který by je následně předal k hospodaření lesnické 
škole. Vláda svým Usnesením č. 710 ze dne 18. září 2013 tento akt stvrdilo. 
 
Bohužel po dlouhých jednáních a příslibu z Ministerstva zemědělství došlo, že dne 24. 8. 
2016 Vláda ČR rozhodla o zrušení záměru převodu lesních pozemků ve vlastnictví státu 
do vlastnictví vyšších územních samosprávných celků a tím se celá problematika zajištění 
odborné praxe a odborného výcviku žáků SLŠ a SOŠ Šluknov vrací na počátek. Ve světle 
rozhodnutí vlády se tedy jeví jako možná alternativa zápůjčka lesních pozemků za účelem 
výuky a hospodaření, jelikož ze Školského zákona jednoznačně vyplývá nutnost 
pedagogického vzdělání pracovníka organizujícího odborný výcvik a odbornou praxi žáků. 
Dále pak je zde požadavek zaměstnavatelů, aby se žák dokonale orientoval na trhu 
pracovních sil lesnických profesí, trhu dřevní hmoty a znal zásady obchodu dřevní 
surovinou, včetně aukcí dřeva. Modelové příklady a suché exkurze nikdy nemohou 
nahradit reálné prostředí. V neposlední řadě je nutno zmínit možnost čerpání fondů na 
pomůcky žáků včetně lesnické techniky pro lesní hospodářství a v rámci udržitelnosti 
projektů je nutno zajistit praktické využití všech těchto prostředků. 
 
V současnosti škola vykonává hospodaření a odbornou správu na lesních pozemcích, 
pronajatých od města Šluknov (297 ha) a města Rumburk (69 ha). Na těchto pozemcích, 
probíhá většina odborného výcviku a odborné praxe žáků školy. Žáci zde řeší projektové 
úkoly, seminární práce a také zpracovávají pod dohledem lesnicky vzdělaných pedagogů 
závěrečné práce. Důraz je kladen především na lesnickou odbornost a fundovanost. 
Ekonomický výsledek je nastaven tak, aby byly pokryty veškeré náklady. Na všech 
pozemcích, které škola spravuje, jsou přísně dodržována pravidla trvale udržitelného 
hospodaření v lesích. 
 
Řízení školního polesí školou je základní předpoklad k výkonu odborné praxe z pohledu 
potřeb žáka a nikoli z pohledu potřeb hospodářského subjektu. Praxe lesnických oborů 
řídí ředitel školy a jím pověřený zástupce s kvalifikací odborného lesního hospodáře. Plně 
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odpovídají školnímu vzdělávacímu programu. Praxe je nenahraditelnou součástí i 
teoretické výuky. A vyučující se nemusí podřizovat žádným omezením. Kdykoli může 
s žáky pozemky navštívit a výuku doplnit. Žáci během studia vidí i realizaci vlastních 
projektů. Školní polesí je cvičným lesem v praktické výuce žáků. Umožňuje, vedle plnění 
všech úkolů, reagovat na změny systému ve školství i v lesním hospodářství. Jedině jako 
přirozená součást školy se může přizpůsobovat požadavkům lesnického provozu (lesy 
ČR, VLS, církevní a městské lesy, akciové společnosti, soukromí vlastníci). Praktická 
výuka žáků musí plynule navazovat na teoretickou výuku i na předmětová cvičení. To lze 
v současné době zajistit jen na školním polesí řízeném školou. Nehledě pak ještě na rozvoj 
odborné a pedagogické práce učitelů i zájmové činnosti žáků. 
Námi zřizovaná škola je asi jediná škola, která si prošla všemi možnými způsoby nájmů a 
výběrových řízení na lesní pozemky - nájemní smlouvou od LČR, spoluprací s akciovou 
společností atd.  Pokud škola nemůže sama určovat termín a obsah praxe, a podřizuje se 
ekonomice, není to dobré.  
 
Dne 14. 05. 2018 Vláda ČR na svém výjezdním zasedání se s problematikou převodu 
pozemků pro školu seznámila a převzala si veškeré podklady se závěrem, že se danou 
problematikou bude zabývat. 
 
Chtěli bychom obnovit původní návrh ministerstva zemědělství na bezúplatný převod 
vybraných pozemků z vlastnictví státu do vlastnictví zřizovatele Střední lesnické školy a 
Střední odborné školy ve Šluknově, kdy jej považujeme za nejvhodnější řešení 
dlouhodobého problému. Dosud škola může vykonávat odborné praxe oborů Lesnictví 
pouze na dílčích, pronajatých pozemcích, kde na prvním místě musí stát ekonomika a ne 
výuka. Ekonomické hledisko není vždy totožné s výukovým programem a dost často jsme 
jím negativně ovlivněni. Jako vzdělávací instituce musíme dbát především na to, aby byla 
výuka směrována tak, aby žáci měli dostatek prostoru a času pro realizaci úkolů. Veškerá 
činnost na těchto praktických cvičeních vychází z Rámcových vzdělávacích programů. 
Tento obsah nám dokáže zajistit pouze vlastní školní polesí. 
Převedené pozemky v celkové výměře 558 hektarů otevírají škole cestu k lepšímu 
zajištění vzdělávání budoucích lesníků, ale také lesních dělníků. Ve škole jsou mimo oboru 
Lesnictví rovněž vyučovány učební obory Lesní mechanizátor a Lesnické práce. Uvedené 
pozemky budou při další tvorbě lesního hospodářského plánu převedeny do kategorie lesů 
zvláštního určení, se zaměřením na lesnické vzdělávání a lesnický výzkum. Lesnický 
výzkum byl do současné doby téměř nemožný. 
Nyní probíhají jednání s Lesy ČR o uzavření dohody o využívání režijní honitby LČR a 
lesních pozemků LČR pro praxi žáků střední lesnické školy. 
 
Dne 21. 5. 2019 proběhlo u náměstka ministra zemědělství Mlynáře jednání ohledně 
školního polesí, zde bylo konstatováno, že bude opětovně požádán ministr zemědělství 
ve věci bezúplatného převodu, proto předkládáme tento materiál. 
 
Na žádost byl materiál předložen k projednání do Výboru pro výchovu, vzdělání a 
zaměstnanost, který zasedá 19. 6. 2019. Z důvodů dřívějšího odevzdání zpracovaného 
materiálu, nežli proběhne jednání Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost, 
nebylo možné zaznamenat výsledek hlasování.  

 

 

 


