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Případové studie:
Škola:

41-51-H/01 Zemědělec - farmář
Střední škola zemědělská a přírodovědná,
Dukelských hrdinů 570, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm
13.6.2014

Stav ke dni:

Úvodní komentář k případové studii:
Škola se 115 letou tradicí je trvalou vzdělávací základnou ministerstva zemědělství. Škola
nabízí střední vzdělání s maturitní zkouškou v obrech Agropodnikání a Ekologie a životní
prostředí a střední vzdělání s výučním listem v oboru Zemědělec – farmář, ukončený výučním
listem. Tato škola je fakultní školou Přírodovědecké fakulty UP Olomouc.
Původní podklad dodaný školou ke stažení na:
http://pospolu.rvp.cz/filemanager/userfiles/PripadoveStudie/41-51-H_01_sablony.pdf
Forma spolupráce
Spoluautor (firma)

Stručné shrnutí formy spolupráce

Odborný výcvik



Valašské ZOD
Zašová 622,
756 51




Žáci 1.–3. ročníku vykonávají činnosti v pozici ošetřovatel zvířat,
všichni pracují hlavně pod vedením zaměstnance firmy.
Odborného výcviku se v každém ročníku účastní vždy celá třída
rozdělená na skupiny v počtu 8–12 žáků.
Odborný výcvik probíhá v průběhu celého školního roku střídavě
s teoretickou výukou.
Více o této formě spolupráce na straně 2

Materiál byl edičně zpracován projektem POSPOLU na základě podkladů výše uvedené školy.
Text neprošel jazykovou úpravou. Aktivity školy mohou být závislé na konkrétním školním
vzdělávacím programu a za jejich konání v souladu s legislativou je plně odpovědný ředitel
školy.
Podpora spolupráce škol a firem se zaměřením na odborné vzdělávání v praxi (Pospolu)
www.projektpospolu.cz
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Název:
Odborný výcvik – Rožnov pod Radhoštěm - Valašské ZOD
Škola (jako autor):
Střední škola zemědělská a přírodovědná,
Dukelských hrdinů 570, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm
Spoluautor:
Valašské ZOD Zašová 622, 756 51
Charakteristika školy:
Škola se 115 letou tradicí je trvalou vzdělávací základnou ministerstva zemědělství. Škola nabízí
střední vzdělání s maturitní zkouškou v obrech Agropodnikání a Ekologie a životní prostředí a
střední vzdělání s výučním listem v oboru Zemědělec – farmář, ukončený výučním listem. Tato
škola je fakultní školou Přírodovědecké fakulty UP Olomouc.
Kód a název oboru vzdělání:
41-51-H/01 Zemědělec – farmář
Plánování spolupráce:
Spolupráce s touto firmou má budoucnost nejen v rozsahu jako doposud, které jsou již krátce
charakterizovány. Navíc chceme rozšířit do budoucna možnost spolupráce i na odborný výcvik
v oborech středního vzdělávání s výučním listem v rámci zpracování zemědělských produktů.
Organizační zajištění:
Žáci 1.–3. ročníku UO vykonávají činnosti v pozici ošetřovatel zvířat, všichni pracují hlavně pod
vedením zaměstnance firmy.
Odborného výcviku se v každém ročníku účastní vždy celá třída rozdělená na skupiny v počtu 8–
12 žáků. Délka odborného výcviku na tomto pracovišti probíhá dle dotace hodin konkrétního
tématu.
Odborný výcvik probíhá v průběhu celého školního roku střídavě s teoretickou výukou ‒ systém
týden teoretická výuka a týden odborný výcvik. Počet hodin je stanoven na 6 hodin denně ve
všech ročnících. Ve školním roce 2013‒2014 na tomto pracovišti proběhl odborný výcvik
v rozsahu 120 hodin.
Tento zemědělský podnik má tři firemní pracoviště, na kterých se mohou žáci podílet na všech
pracích souvisejících s chovem mléčného či masného skotu. Veškeré pracovní pomůcky jsou
k dispozici žákům při výkonu OV. Žáci jsou podle potřeby děleni na menší skupiny podle zrovna
Materiál byl edičně zpracován projektem POSPOLU na základě podkladů výše uvedené školy.
Text neprošel jazykovou úpravou. Aktivity školy mohou být závislé na konkrétním školním
vzdělávacím programu a za jejich konání v souladu s legislativou je plně odpovědný ředitel
školy.
Podpora spolupráce škol a firem se zaměřením na odborné vzdělávání v praxi (Pospolu)
www.projektpospolu.cz
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probíhajících prací provozu. Vedoucím provozu určení zaměstnanci jsou instruktory žáků.
Vedoucí střediska má VŠ vzdělání zootechnického oboru a ve spolupráci s učitelem odborného
výcviku připraví na konkrétní termín práce související s tematickým zaměřením odborného
výcviku. Účastní se buď sám, nebo pověří jako instruktora některého ze zaměstnanců vedením
výcviku za stálé přítomnosti učitele OV, který je přítomen výcviku v plném rozsahu.
Zaměstnanci střediska jsou vyučeni v zemědělských oborech.
Žáci za produktivní práci v rámci OV dostávají finanční odměnu v závislosti na rozsahu a
výsledku práce ve výši 20‒30 Kč/hod. poskytovanou příslušným podnikem. V průběhu výuky na
základě výsledků, ročníku a hlavně pravidelné docházky dostávají 300‒500 Kč měsíčně
s možností jednorázové odměny až 5 000 Kč.
Kompetence (výsledky učení):
1. ročník:
- žák se seznamuje se všemi pracovními postupy souvisejícími s pravidly chovu skotu pod
dohledem mistra OV nebo zaměstnance podniku.
2. ročník:
- žák si prohlubuje praktické znalosti a zdokonaluje se ve výkonu činností v souladu
s principy chovu skotu.
3. ročník:
- žák si samostatně připravuje pracovní pomůcky a vykonává svěřené práce určené mistrem
OV či instruktorem v rámci krmení a ošetřování skotu.
Hodnocení:
Každý učitel odborného výcviku hodnotí výkon jednotlivých žáků na základě svých poznatků
v souvislosti s názorem vedoucího pracoviště nebo instruktora. Toto hodnocení probíhá po
každém dni výcviku. Z výsledků od všech učitelů odborného výcviku je následně stanovena
známka na vysvědčení. Ti žáci, kteří překročili maximální limit absence, jsou klasifikováni až po
náhradním plnění, které stanoví jednotliví učitelé výcviku.
Klady a zápory spolupráce:
Pravidelná a rychlá výměna informací usnadňuje spolupráci a organizaci praktické výuky.
Množství informací a zkušeností, které mohou žáci získat na tomto pracovišti je široké.
Jistým záporem je nutnost pro všechny žáky, vyřídit si zdravotní průkaz, vzhledem k charakteru
výroby potravin.
Zkušenosti se spoluprací a plány do budoucna:
Na tomto pracovišti dosud probíhala jen praktická výuka v oboru středního vzdělání s maturitní
zkouškou, ale na základě těchto zkušeností zde vedeme ve školním roce 2013‒2014 i odborný
výcvik v oboru Zemědělec ‒ farmář. Pracoviště plně vyhovuje potřebám na výcvik tohoto
tematického zaměření. Počtem zaměstnanců a vybaveností vytváří předpoklad dobré úrovně
výcviku. Pozitivní je také snadná dosažitelnost všemi dopravními prostředky.
Materiál byl edičně zpracován projektem POSPOLU na základě podkladů výše uvedené školy.
Text neprošel jazykovou úpravou. Aktivity školy mohou být závislé na konkrétním školním
vzdělávacím programu a za jejich konání v souladu s legislativou je plně odpovědný ředitel
školy.
Podpora spolupráce škol a firem se zaměřením na odborné vzdělávání v praxi (Pospolu)
www.projektpospolu.cz

