Informace o praktické výuce
na Vyšší odborné škole a Střední zemědělské škole v Táboře

Jedním z hlavních cílů naší školy zůstává i nadále v převážné míře dokonalá příprava absolventů
pro potřeby zemědělské praxe s důrazem na akceptování potřeb trhu práce a rostoucí poptávky
po zemědělských odbornících. Zvláště velký důraz je kladen na úzké sepětí teorie s praxí. K tomu
slouží podstatnou měrou zázemí dobře fungujícího a moderně vybaveného školního statku a
mnoho dalších smluvních pracovišť předních zemědělských podniků a organizací, kde si žáci školy
ověřují nabyté teoretické vědomosti a získávají profesní dovednosti a pracovní návyky.
Vedení školy se snaží veškeré finanční prostředky získané od zřizovatele a z různých dotačních
titulů investovat tak, aby školní statek fungoval nejen jako prosperující zemědělský podnik, ale
aby také plnil funkci výchovně vzdělávacího účelového zařízení školy. Výraznou naší snahou je
vybudovat moderní typ školního hospodářství s modelovými vzory ustájení zvířat v souladu
s požadavky na jejich welfare a současně zajistit produkci rostlinné výroby za pomoci moderní a
výkonné zemědělské mechanizace.
Školní statek společně s ostatními smluvními pracovišti zajišťujícími praktickou výuku žáků školy
vytváří optimální podmínky pro vysoce kvalitní odbornou přípravu nejen pro zemědělskou praxi
či studium na vysokých školách, ale obecně pro následný praktický život.
1/ Praxe učební celotýdenní
-

počet týdnů této praxe je různý pro jednotlivé ročníky – v 1. ročníku 1 týden,
v 2. a 3. ročníku 2 týdny a ve 4. ročníku 1 týden za školní rok,
učební praxe se uskutečňuje na školním statku, v botanické zahradě nebo ve škole, a to podle
zpracovaného ročního harmonogramu,
hlavním úkolem učební praxe je v 1. ročníku seznámit žáky s jednotlivými školními pracovišti,
provozy a jejich náplní, v dalších ročnících pak se specializovanými odbornými tématy
v oblasti pěstování rostlin, chovu zvířat, zemědělské mechanizace, ekonomiky apod.

2/ Praxe odborná (zemědělská)
-

žáci 1. – 4. ročníků vykonávají tento typ praxe ve smluvních zemědělských podnicích a účastní
se řady aktivit spojených se selekcí brambor v ZD Velká Chyška a VOD Jetřichovec, sklizní a
posklizňovou úpravou zelí v ZAS Dražice, sklizní brambor v ZOD Choustník, výběrem a
testováním drůbeže na Mezinárodní testovací stanici v Ústrašicích, sklizní ovoce na školním
statku, pomocí při chovatelských výstavách a bonitacích drobných hospodářských zvířat
apod.

3/ Praxe učební (podle zaměření studia)
-

-

žáci zaměření Chovu koní absolvují na základě zpracovaného časového harmonogramu
během školního roku na školním statku v Měšicích praktický výcvik zaměřený na veškeré
aktivity spojené s chovem koní,
žáci ostatních zaměření tento typ praxe absolvují na různých pracovištích školy, v technické
učebně, v dílnách školního statku, popř. smluvních a jiných pracovištích,

4/ Praxe odborná individuální
-

-

žáci absolvují tento typ praxe během celého studia na škole, a to opět na školních
pracovištích - v botanické zahradě a na školním statku v Měšicích,
ve 2. až 4. ročníku žáci navštěvují a praxi vykonávají na různých smluvních pracovištích školy
- koňské stáje na ŠS, ZOD Choustník, šlechtitelská stanice Tagro Červený Dvůr, polyfunkční
rodinná farma U lesa v Sudoměřicích u Bechyně, zahradnictví Mateřídouška v Táboře,
Mezinárodní testovací stanice drůbeže v Ústrašicích apod.,
žáci vyšších ročníků se pravidelně podle potřeby školního statku zúčastňují a vykonávají
odborné polní práce spojené s jarní přípravou půdy, ošetřováním luk a pastvin, sklizní a
silážováním kukuřice, rozmetáním chlévského hnoje, senážováním travních porostů,
sklizňovými pracemi apod.
5/ Prázdninová odborná praxe

-

žáci vykonávají mezi 3. a 4. ročníkem odbornou individuální prázdninovou praxi v trvání 2
týdnů na vybraných podnicích.
Další aktivity a činnosti spojené s praktickou výukou na škole

-

-

-

žáci absolvují ve 3. ročníku kurz obsluhy motorové pily a po jejím úspěšném vykonání získají
oprávnění k obsluze jednomužné motorové pily,
žáci získají zdarma během studia řidičský průkaz skupiny T, B a dále absolvují svářečský kurz
/plamenem, elektrika, svařování v ochranné atmosféře /,
ke zlepšení výuky všech typů praxe na školním statku mohou žáci využívat všechny provozy,
moderní zemědělskou techniku a mechanizační prostředky, technologická zařízení a systémy
v chovech skotu a prasat, objekty a prostory pro chov koní, cvičnou halu se zázemím šaten a
modernizovanou učebnu s audiovizuální technikou apod.,
velkým přínosem pro žáky zejména vyšších ročníků je účast na různých odborných,
vědomostních a dovednostních soutěžích v rámci celé republiky (soutěže Jízdy zručnosti
traktorem s vlekem, zemědělské a ekologické olympiády, celostátní soutěže
v Agropodnikání, soutěže v aranžování, tradiční účast v Enersolu ),
účast žáků na Polních dnech, polních přehlídkách, odrůdových pokusech, odborných
seminářích, exkurzích do špičkových podniků zemědělsko-potravinářského komplexu,
celostátních výstavách hospodářských zvířat a zemědělské techniky apod.

