
Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celoroční plán praktického vyučování  

obor Agropodnikání školní rok 2020/21 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Plán sestaven dle platného ŠVP a úvazků pedagogických pracovníků školy pro školní rok 2020/21.  

Projednán a schválen předmětovou komisí dne 2. 9. 2020. 

Vypracoval: Mgr. Dagmar Čáňová 



Celoroční plán praktického vyučování Agropodnikání 2020/21 SŠZePř Rožnov p/R   

 

2 
 

Praktické vyučování je nedílnou součástí výuky oboru Agropodnikání. Absolvování praktického 
vyučování v rozsahu, který stanoví tento plán a dodání úplné dokumentace o průběhu vykonávané 
praxe, jsou nezbytným předpokladem pro hodnocení žáka, tj. úspěšné ukončení daného ročníku studia.   
 
Změny stanoveného rozpisu praktického vyučování jsou možné pouze výjimečně ve velmi závažných 
případech, vždy po dohodě s vedením školy. 
 
Termíny učební rozvrhové a skupinové blokové praxe se stanovují s ohledem na vegetační období, 
klimatické podmínky a možnosti technického nebo organizačního zajištění průběhu vyučování. 
 
Mimo pracovníků školy se na výuce žáků podílejí i instruktoři, tj. zaměstnanci farem a zemědělských 
podniků, na jejichž pracovištích žáci praxi vykonávají. Účast instruktorů ve výuce je ošetřena smlouvou, 
kterou uzavírá škola s jejich zaměstnavatelem. 
 
Žáci jsou na pracovišti povinni dodržovat zásady PO a BOZP, jakož i mlčenlivost o důvěrných 
informacích, se kterými se při výkonu praxe setkají. 
 
Žáci jsou při práci povinni používat pracovní oděv, vhodnou obuv a další předepsané ochranné 
pomůcky.  
 
Žáci jsou při práci povinni dodržovat pokyny vyučujících, instruktoru a dalších pověřených osob. 
 
Klasifikaci žáků provádí zástupce ředitele pro praktickou část výuky na základě:  

 dokumentace, kterou vedou jednotliví žáci  

 podkladů jednotlivých vyučujících a instruktorů 

 
 
 
Přehled forem praktického vyučování oboru Agropodnikání s jejich časovou dotaci určuje následující 
tabulka: 
 

 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 

Praxe učební rozvrhová 11 dnů    

Praxe bloková skupinová 5 dnů 20 dnů 20 dnů 20 dnů 

Praxe učební individuální 10 dnů 10 dnů 10 dnů 5 dnů 

Praxe prázdninová individuální 1 den 5 dnů 10 dnů  

Celkem 27 dnů 35 dnů 40 dnů 25 dnů 
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1. ročník 
Px učební rozvrhová Px bloková skupinová Px učební individuální  Px prázdninová 

11 dnů 5 dnů 10 dnů 1 den 

 
Praxe učební rozvrhová 

 Žáci jsou při výuce rozděleni do dvou skupin. 

 Praxe je realizovaná v odborných učebnách, botanické zahradě, skleníku, mechanizační dílně, 

areálu školy a školního statku Hradisko. 

 Vyučující: Ing. Dohňanský, Ing. Svobodová, Ing. Volková, Ing. Žák. 

Poř. Přehled témat praktického vyučování 

1. Bezpečnostní předpisy, PO a hygiena při práci v zemědělství, se zvířaty 

2. Údržba životního prostředí – základní údržbové a úklidové práce 

3. Údržba životního prostředí – základní údržbové a úklidové práce 

4. Manuální práce – základní práce s nářadím 

5. Manuální práce – základní práce s nářadím 

6. Práce v živočišné výrobě - seznámení s chovem zvířat na školním hospodářství 

7. Práce v živočišné výrobě – základní manipulace se zvířaty 

8. Základní údržba mechanizace v živočišné výrobě 

9. Zjišťování zásob, měření, práce s mapou 

10. Závěsná zařízení traktoru, připojování strojů za traktor 

11. Práce a mechanizace v RV – údržba mechanizace 

Praxe bloková skupinová 
 Žáci jsou při výuce rozděleni do dvou skupin. 

 Praxe je realizovaná ve školním zookoutku, botanické zahradě, skleníku školy, školním statku 

Hradisko a areálu JK Valašsko. 

 Vyučující: Ing. Jiskrová, Ing. Pyš, Ing. Volková, Ing. Žák. 

Poř. Přehled témat praktického vyučování 

1. BOZP, úvodní instruktáž, hygiena práce, základy zacházení se zvířaty 

2. Malá mechanizace - základy ovládání malotraktoru 

3. Botanická zahrada - nácvik práce s nářadím 

4. Koně - zacházení, krmení a ošetřování 

5. Práce ve školním zookoutku 

Praxe učební individuální 

 celkem 10 dnů, žáci jsou rozdělení do dvojic a podle rozpisu vypracovaného zástupcem ředitele 

vykonávají praxi na určených pracovištích: 
 1. pololetí – Ranč Bučiska Rožnov p/R nebo Valašské Muzeum v přírodě – 5 dnů, 

tématem je péče o koně, základní práce s koňmi, péče o zvířata, údržba a úklidové 

práce 

 2. pololetí – školní botanická zahrada – 5 dnů, tématem jsou základní 

zahradnické práce a práce při údržbě zeleně 

Praxe prázdninová individuální 
 1 den během letních prázdnin, kdy žáci dle vypracovaného rozpisu vykonávají práci při údržbě 

zeleně v botanické zahradě a skleníku školy, dále pak základní údržbové a úklidové práce 

v areálu školy 
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2. ročník 
 

Px učební rozvrhová Px bloková skupinová Px učební individuální  Px prázdninová 

 20 dnů 10 dnů 5 dnů 

 

Praxe bloková skupinová 
 Žáci při výuce pracují v jedné skupině. 

 Praxe je realizovaná ve školním zookoutku, odborných učebnách, botanické zahradě, 

mechanizační dílně, školním statku Hradisko a areálech JK Valašsko a VOZD Zašová. 

 Vyučující: Ing. Dohňanský, Ing. Jiskrová, Ing. Pyš, Ing. Svobodová, Mgr. Tkadlecová,   

Ing. Volková, Ing. Žák. 

Poř. Přehled témat praktického vyučování 

1. Údržba trvalých porostů – keře, stromy, trávníky, TTP 

2. Malá mechanizace při údržbě krajiny a ŽP 

3. BOZP, základy chovu exotických zvířat 

4. Popis koně, posuzování exteriéru, příprava k předvádění 

5. Měření koní, příprava k lonžování 

6. Nácvik ručního a strojního dojení. Posouzení mléčné žlázy a exteriéru zvířat.  

7. Nácvik strojního dojení, Údržba a hygiena dojící techniky  

8. Technologie krmení zvířat  

9. Stříhání vlny ovcí 

10. Chov hospodářských zvířat, evidence, značení a bonitace zvířat základy veterinárního 
ošetření 

11. Základy zpracování mléka 

12. Výroba mléčných výrobků 

13. Práce a mechanizace v RV – připojování za traktor 

14. Nácvik obsluhy bubnového rotačního žacího stroje. 

15. Nácvik obsluhy stroje na zpracování půdy (pluh) 

16. Nácvik obsluhy stroje na rozmetání chlévské mrvy 

17. Nácvik obsluhy secích a sázecích strojů 

18. Nácvik obsluhy rotačního žacího stroje. 

19. Nácvik obsluhy svinovacího lisu. 

20. Nácvik obsluhy obraceče píce a sběracího návěsu. 

 

Praxe učební individuální 

 celkem 10 dnů, žáci jsou rozdělení do dvojic a podle rozpisu vypracovaného zástupcem ředitele 

vykonávají praxi na určených pracovištích: 
 1. pololetí – školní statek Hradisko – 5 dnů, tématem jsou základní činnosti 

v rostlinné výrobě, práce při údržbě krajiny a chov hospodářských zvířat  

 2. pololetí – Zašová – 5 dnů, tématem je chov hospodářských zvířat, dojení, 

zpracování mléka a výroba mléčných produktů 

Praxe prázdninová individuální 
 5 dnů během letních prázdnin, žáci dle vypracovaného rozpisu vykonávají práci při sklizní píce, 

udržování krajiny, chovu hospodářských zvířat, úklidu, údržbě strojů a zařízení na školním 

statku Hradisko nebo ve Valašském muzeu v přírodě. 
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3. ročník 
 

Px učební rozvrhová Px bloková skupinová Px učební individuální  Px prázdninová 

 20 dnů 10 dnů 10 dnů 

 

Praxe bloková skupinová 
 Žáci jsou při výuce rozděleni do dvou skupin. 

 Praxe je realizovaná v odborných učebnách, mechanizační dílně, školním statku Hradisko a 

areálech JK Valašsko a VOZD Zašová. 

 Vyučující: Ing. Dohňanský, Ing. Jiskrová, ing. Solnický, Ing. Svítilová, Mgr. Tkadlecová, Ing. 

Volková, Ing. Žák. 

Poř. Přehled témat praktického vyučování 

1. Portál Farmář – vedení prvotní a ústřední evidence 

2. Sklizeň okopanin (Cukrovar Prosenice) 

3. Organizace pasení, elektrický ohradník 

4. Nácvik, organizace a hodnocení orby 

5. Obsluha rozmetadla chlévské mrvy 

6. Obsluha rozmetadla průmyslových hnojiv 

7. Nácvik, organizace a hodnocení setí 

8. Fytocenologický snímek travního porostu 

9. Malá mechanizace při údržbě krajiny 

10. Základy ekonomiky a účetnictví 

11. Vypracování podkladů pro odměňování v zemědělství 

12. Hodnocení kvality potravin a jejich marketing. 

13. Příprava koně k lonžování, nácvik lonžování koní 

14. Výkonnostní zkoušky hřebců 

15. Nároky koní na ustájení, posouzení úrovně ustájení 

16. Postrojování a zapřahání koní 

17. Výroba sýra z kravského mléka 

18. Výroba sýra z kravského mléka 

19. Nácvik ručního a strojního dojení. Posouzení mléčné žlázy a exteriéru zvířat. 

20. Stanovení a úprava krmné dávky, Technologie krmení hospodářských zvířat a krmné vozy 

 

Praxe učební individuální 

 celkem 10 dnů, žáci jsou rozdělení do dvojic a podle rozpisu vypracovaného zástupcem ředitele 

vykonávají praxi na určených pracovištích: 
 1. pololetí – JK Valašsko - 5 dnů, tématem je péče o koně, základní práce s koňmi 

 2. pololetí – školní statek Hradisko – 5 dnů, tématem jsou základní činnosti 

v rostlinné výrobě, práce při údržbě krajiny a chovu hospodářských zvířat 

 

Praxe prázdninová individuální 
 10 dnů během letních prázdnin, práce v zemědělské prvovýrobě v zemědělských podnicích a 

farmách dle vlastního výběru studentů, případně na školním statku Hradisko 
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4. ročník 
 

Px učební rozvrhová Px bloková skupinová Px učební individuální  Px prázdninová 

 20 dnů 5 dnů  

 

Praxe bloková skupinová 
 Žáci jsou při výuce rozděleni do dvou skupin. 

 Praxe je realizovaná ve  odborných učebnách, mechanizační dílně, školním statku Hradisko a 

areálech JK Valašsko a VOZD Zašová. 

 Vyučující: Ing. Dohňanský, Ing. Jiskrová, Ing. Svítilová, Mgr. Tkadlecová, Ing. Volková, Ing. Žák. 

Poř. Přehled témat praktického vyučování 

1. BOZP, použití malé mechanizace při údržbě krajiny 

2. Pracovní postupy s hospodářskými zvířaty 

3. Rozbor krmiv, nácvik krmení 

4. Sestavování plánu zemědělské činnosti v ŽV 

5. Sestavování plánu zemědělské činnosti v ŽV 

6. Zpracování mezd soukromého zemědělce 

7. Zpracování daňové evidence soukromého zemědělce 

8. Popis, posouzení a předvádění koní 

9. Zpracování zemědělských produktů 

10. Zpracování zemědělských produktů 

11. Pracovní operace s mechanizací RV – velkovýrobní podmínky 

12. Sestavování plánu zemědělské činnosti v RV 

13. Sestavování plánu zemědělské činnosti v RV 

14. Provoz velkokapacitní stáje (exkurze)  

15. Souhrnné opakování a procvičování 

16. Souhrnné opakování a procvičování 

17. Souhrnné opakování a procvičování 

18. Souhrnné opakování a procvičování 

19. Souhrnné opakování a procvičování 

20. Souhrnné opakování a procvičování 

 

Praxe učební individuální 

 5 dnů, žáci jsou rozdělení do dvojic a podle rozpisu vypracovaného zástupcem ředitele 

vykonávají praxi na určeném pracovišti: 
 1. pololetí – VOZD Zašová - 5 dnů, tématem je pracovní činnost zootechnika nebo 

agronoma v zemědělské velkovýrobě  


