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Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm

Celoroční plán praxí pro školní rok 2018-2019
oboru Agropodnikání
se zaměřením na chov koní a zvířat

Plán byl sestaven dle úvazků pro školní rok 2018/2019
a schválen předmětovou komisí dne 3. 9. 2018.
Autor: Ing. Bohuslava Pajurková

Přehled forem praktického vyučování v oboru Agropodnikání:
a/ učební praxe rozvrhová – 1. ročník – 3 h týdně
b/ učební praxe skupinová - 1. ročník 5 dní
- 2. ročník 20 dní
- 2. ročník 20 dní
- 2. ročník 20 dní
c/ odborná praxe individuální – skupinová - 1. ročník 2 týdny
- 2. ročník 2 týdny
- 3. ročník 2 týdny
- 4. ročník 1 týden
d/ odborná praxe prázdninová - 1. ročník 1 den
- 2. ročník 1 týden
- 3. ročník 2 týdny

Seznam pracovišť pro praxi a praktická cvičení
a/ objekty školy – školní hospodářství, mechanizační dílna, laboratoře, botanická
zahrada, odborné učebny
b/ objekty VZOD Zašová – kravín, teletník, sklady krmiv, objekty RV, mechanizační
středisko
c/ objekty chovu koní (Ranč Bučiska a Jezdecký klub Valašsko)
d/ objekty ostatních zemědělských, výzkumných a chovatelských podniků dle plánu odborné
individuální praxe
Seznam vyučujících praxe - Ing. Dohňanský D.
Ing. Hlucháňová P.
Ing. Dobeš I.
Mgr.Tkadlecová D.
Ing..Pyš Z.
Ing. Volková
Ing. Žák
Mgr. Zavičáková
Ve vyučovacím procesu praktického vyučování jsou dle plánu zapojeni instruktoři školního
hospodářství, pracovníci VZOD Zašová, technici zemědělských podniků a vedoucí pracovníci dalších organizací.

Odborná individuální praxe
Probíhá v průběhu celého školního roku místo pravidelného teoretického vyučování.
Pořadí žáků na praxi vypracuje na zvláštním plánu učitel individuální praxe.
Praxe je plánována na pracovní týdny. Pracovní týden je 5-ti denní, pracovní doba je 8 hodinová.
Na pracovišti žáci vykonávají práce pod vedením instruktora – určeného pracovníka příslušného podniku.
Řízení a hodnocení žáků organizují učitelé individuální praxe – Ing. Pajurková.
Rozdělení praxe v jednotlivých ročnících
1. ročník – 2 týdny – 5 dnů botanická zahrada
- 5 dnů Ranč Bučiska Rožnov p.R.
2. ročník – 2 týdny – 5 dnů - chov skotu, dojení a zpracování mléka (Farma M. Horut)
-5 dnů – chov zvířat (školní hospodářství Hradisko)
3. ročník – 2 týdny – 5 dnů RV+ŽV (školní hospodářství Hradisko)
- 5 dnů – chov koní (Frenštát)
4. ročník - 1 týden – ŽV+RV VZOD Zašová

Odborná praxe prázdninová
Probíhá o prázdninách v prvním až třetím ročníku oboru Agropodnikání v termínech podle plánu
vypracovaného vedoucím učitelem praxe na vybraných farmách na základě smlouvy.
Přehled vyučovacích témat
1. ročník –1 den – práce na školní botanické zahradě
.
2. ročník – 1 týden – práce při ošetřování hosp. zvířat a koní (školní hospodářství Hradisko)
3. ročník – 2 týdny – nácvik odborných činností technika zemědělské výroby nebo farmáře.
(Zemědělské podniky a farmy dle výběru studentů po konzultaci s vedoucím
učitelem praxe )
Ing. Bohuslava Pajurková
Zástupce ředitele pro praktickou výuku

Ing. Jaroslav Mandula
ředitel školy

