Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm

Celoroční plán praxí pro školní rok 2018-2019
oboru Ekologie a životní prostředí se zaměřením
na geoinformační systémy

Plán byl sestaven dle úvazků pro školní rok 2018/2019
a schválen předmětovou komisí 29. 8. 2018.
Autor: Ing. Bohuslava Pajurková

1. ročník
Rozvrhová praxe


1 hodina týdně učebních praxí (dále rozvrhová praxe), tzn. 6 dní praxe, konkrétní
náplň podle možností v období podzim a jaro

Témata:
1. Úvodní instruktáž
 Organizace praxí v průběhu studia
 Seznámení se s některými pracovišti
 Bezpečnostní rizika, nejčastější příčiny úrazů a jejich prevence
 První pomoc při úrazu na pracovišti
 Dodržování předpisů na pracovišti, řízení bezpečnosti práce
 Ustanovení týkající se požární prevence
2. Práce ve školním zookoutku, manipulace se zvířaty, hygiena zdraví zvířat v drobných
chovech, instalace a údržba terárií
Příklady možných činností :
 Manipulaci se zvířaty v drobných chovech a péče o ně
 Instalace, údržba, rekonstrukce zařízení v zookoutku
 Onemocnění, léčba a prevence terarijních zvířat, hygiena a bezpečnost práce
 Výroba zařízení pro přikrmování zvěře a ptactva
3. Pěstitelské práce, ošetřování výsadeb, práce v lese a na botanické zahradě
Prioritou je údržba a vytváření botanického systému na botanické zahradě
Příklady dalších možných činností:
 Údržba dřevin na botanické zahradě – likvidace náletů, řez keřů a stromů, drcení větví
 Pletí, okopávání, zalévání záhonů
 Pěstování sazenic lesních a okrasných dřevin
 Výsadba sazenic a semenáčků
 Výsadba krajových odrůd ovocných dřevin
 Likvidace a pálení klestu po těžbě, ochrana výsadeb proti okusu zvěří
 Práce s jednoduchým nářadím, manuální činnosti

4. Práce v chráněných územích, poznávání CHKO Beskydy
Příklady možných činností:
 Radhošť – regionální geologie, geomorfologie Beskyd, NPR Radhošť, ochrana přírody
 Naučná stezka Hradisko – seznámení s okolím, poznávání druhů a biotopů
 Poznávání CHKO Beskydy, zonace CHKO, biotopy, naučné stezky
 Manuální práce v CHKO, přírodních rezervacích, práce s ručním nářadím
 Péče o lesní i nelesní ZCHÚ, poznávání ZCHÚ
 Péče o louky – likvidace náletu, vyhrabávání stařiny apod.
 Sběr osiva lesních dřevin, likvidace klestu
 Hloubení zanesených tůněk pro udržení populace obojživelníků

5. Poznávání rostlinných a živočišných druhů
Inventarizace rostlinných a živočišných druhů a jejich ochrana v CHKO Beskydy, biocenózy,
biotopu, srovnání s jinými CHKO (dle možností). Prioritou jsou především praktické ukázky
a poznávání druhů přímo v terénu na rozličných stanovištích. Velký důraz je kladen na
typologii stanoviště. Nesmí však být opomenuta ani teoretická příprava před započetím
inventarizací. Při inventarizaci druhů těžce dostupných a vzácných je vhodné využít
odborných přednášek pořádaných např. CHKO, ČSOP, Českou spelologickou společností.
Poznávání a ochrana jednotlivých skupin živočichů (hmyz a ostatní bezobratlí, ryby,
obojživelníci, plazi, ptáci, savci).

Skupinová praxe


















5 dní odborné praxe skupinové (viz tabulka)

1. Exkurze Hranický kras - Hranická propast, Zbrašovské aragonitové jeskyně
Geologická minulost Země, typologie území
Charakteristika společenstev rostlin Hranického krasu
Provedení typologického snímkování na vybraných lokalitách
Průzkum abundance Lilium martagon a Sorbus torminalis
Geologie a geomorfologie Moravské Brány, modelace v dobách ledových
Geologická mapa, členění území ČR z hlediska regionální geologie
Vznik a vývoj Hranického krasu, krasové jevy, krasové horniny, vznik a charakteristika
Hranické propasti a aragonitových jeskyní, mofety v lázních Teplice
Návštěva aragonitových jeskyní
2. Štramberk
Město Štramberk a okolí – historie, zajímavosti, cestovní ruch. Návštěva městské
památkové rezervace včetně hradu Trúba, kulturní symboly – Národní sad, návštěva
turistické rozhledny Bílá hora – místopis České republiky (severní Morava)
NPP Šipka – významné archeologické a paleontologické naleziště, maloplošná chráněná
území v ČR a jejich kategorizace
Kotouč – významné ložisko jurských vápenců na severní Moravě. Problematika těžby
vápenců v ČR, zpracování, využití. Posouzení vlivu těžby na ŽP
Paleontologické a mineralogické zajímavosti Kotouče – kalcity, nálezy zkamenělin.
Flóra a fauna Štramberka a okolí – pozorování zajímavostí a druhů v terénu s důrazem na
teplomilnou flóru a faunu
Botanická zahrada Štramberk – praktické pozorování druhů. Teplomilná vegetace.
Seznámení s reintrodukcí Jasoně červenookého na území botanické zahrady











3. Bioindikátory a sledování kvality prostředí, monitorování bioindikátorů,
inventarizace druhů a jejich ochrana,
Bioindikátory životního prostředí a jejich význam v ochraně přírody
Rostlinné a živočišné bioindikační druhy, typy a způsoby bioindikace
Možné využití bioindikátorů v praxi (např. imisní monitoring, sledování čistoty vod, míra
biodiverzity, kvality a stability ekosystému apod.)
Inventarizace organismů, posouzení jejich ohrožení a návrh ochrany
4. Monitorování populací, monitorování vybraných druhů, monitoring krajiny,
konkrétní ukázka monitoringu
Typy a způsoby monitorování populací
Plán péče, ohrožení lokality
Monitorování ekosystémů a krajiny
Konkrétní ukázka monitoringu – monitorování populací obojživelníků na vybraných
lokalitách na Hradisku
5. Poznávání rostlinných druhů a sběr rostlin do herbáře, tvorba herbáře.





Exkurze do terénu, poznávání rostlin různých biotopů
Úprava rostlin do herbáře, lisování a příprava k sušení
Poznávání rostlin pomocí atlasů, klíčů k určování a internetu

2. Ročník
Rozsah:

15 dní skupinové praxe
1 týden individuální PX na školním hospodářství se zaměřením na
krajinný ráz, zemědělskou problematiku v návaznosti na ovlivňování ŽP a
údržbu krajiny

Témata:
1. den – Školení BOZP pro individuální praxi na školním hospodářství SŠZePř
 Seznámení s organizací praxí v průběhu druhého ročníku
 Seznámení s různými pracovišti na školním statku
 Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární prevence
 Upozornění na možná pracovní rizika, nejčastější příčiny úrazů a jejich prevence
 Seznámení se zásadami práce se zvířaty
 Naučná stezka Hradisko
2. den – Návštěva Zoologické zahrady
 Poznávání druhů zvířat
 Systematika obratlpvců
 Seznámení s fylogenezí obratlovců
 Seznámení s etologií zvířat
3. den – Systematika obratlovců, anatomie a morfologie vyšších živočichů.
 Systematika ryb
 Anatomie ryby
 Pitva ryby – hygienická, etická pravidla, poučení o bezpečnosti práce
– provedení pitvy, ukázky jednotlivých orgánů a soustav
– vypracování protokolu
4. den – Chemický rozbor půdy
 pH půdy – půdní kyselost aktivní, výměnná, třídění půd z hlediska pH
 Pufrovací schopnost půd
 Stanovení pH – aktivní, výměnné a uhličitanu vápenatého
 Vyhodnocení výsledků, zpracování protokolu
5. den – Fyzikální rozbor půdy, stanovení půdního druhu pipetovací metodou a sítovou
metodou)
 Odběr vzorků půdy
 Seznámení s klasifikací půdní zrnitosti dle Nováka skeletnatost půd
 Stanovení půdního druhu pipetovací (sítovou) metodou
 Vyhodnocení vzorku
6. den – Systematika hmyzu, obratlovců, anatomie a morfologie nižších živočichů.
Základy hydrobiologie
 Systematika třídy hmyz, význační zástupci, sbírky hmyzu



Preparace včely – hygienická, etická pravidla, poučení o bezpečnosti práce
– morfologie, anatomie
– vypracování protokolu

7, den – Základy hydrobiologie
 Význam a poslání hydrobiologie
 Význačné druhy vodních organismů a jejich význam
 Odběr a vyhodnocení vzorků
8. den – Geomorfologie Beskyd - NPR Pulčín
 PP Čertovy skály
 NPR Pulčín - návštěva jedné ze sedmi národních přírodních rezervací v Beskydech,
kategorie CHÚ v České republice
 Geoomorfologické útvary – skalní hradby, izolované skalní útvary, skalní misky, skalní
město, mrazové sruby, pseudokras
 Sběr a poznávání hornin a ichnofosílií
 Pedologie – ukázky půdních typů – (podzolový humus, litozem, kambizem)
 Netopýří fauna – významné druhy letounů žijících v pseudokrasových jeskyních
 Jedle bělokorá – přirozená a umělá obnova lesa, problémy odumírání jedle a její ochrana
9. den – Hvězdárna nebo meteorologická stanice, Povodí Moravy
 Meteorologie a klimatologie – profesionální meteorologické stanice, meteorologická
pozorování, technika a přístroje, pozorování vybraných meteorologických jevů
 Návštěva hvězdárny nebo meteorologické stanice na měření znečištění ovzduší
 Exkurze podniku Povodí Moravy – hydrologie roku řeky Bečvy
 Ukázka hydrometrování na vodoměrném profilu významného vodního toku Rožnovská
Bečva
 Vodní stav a jeho měření – popis a ukázka limnigrafické stanice a tlakového limnigrafu
– pomocí vodočetných latí
 Povodně na řece Bečvě – záplavová území, povodňové komise, stupně povodňové
aktivity, chování při povodni, protipovodňová opatření

10. den - Park v Lešné u Valašského Meziříčí, ekosystém lužního lesa
 Zámecký park v Lešné – poznávání introdukovaných i domácích druhů dřevin
 Kompozice zeleně v parku a jeho údržba
 Sběr herbářových položek
 Charakteristika lužního lesa – hydrologické, klimatické a půdní poměry, charakteristické
druhy dřevin a bylinného podrostu, poznávání živočišných druhů
 Pozorování ptáků a určování druhů
11. den – CHKO Beskydy
 Práce v CHKO Beskydy ve spolupráci s CHKO Beskydy
 Ochrana přírody a krajiny podle aktuálních potřeb
12. den – Návštěva přehradní nádrže
 Exkurse s odborným výkladem pracovníka povodí
 Přehradní nádrž, její funkce v krajině





Členění prostorů přehradní nádrže, technické parametry přehrady
Exkurze v tělese hráze, výpustní zařízení, bezpečnostní přeliv
Protipovodňová a protierozní ochrana

13.- 15. den –Ekologie a ekologická výchova v rámci dne Země, práce s veřejností
 Příprava a realizace Dne Země pro studenty naší školy i pro žáky základních škol
 Vyhledávání, zpracovávání a zpřístupňování ekologicky zaměřených informací pro
veřejnost a žáky
 Ekologická výchova, práce s veřejností, procvičování komunikačních schopností a
dovedností a organizačních schopností

3.ročník
Rozsah: - 10 dní praxe skupinové
- 2 týdny individuální praxe v průběhu školního roku:
první týden bude probíhat ve Valašském ekocentru ČSOP Valašské
Meziříčí, druhý týden individuální praxe studenti vykonají v institucích
zabývajících se ochranou přírody (CHKO, AOPK, OHS, MěÚ, LČR
apod.) podle vlastního výběru.
Témata:
1. den - Mechanizace při údržbě zeleně





Popis konstrukčních částí vybrané drobné mechanizace – motorová pila, křovinořez,
foukač, plotostřih.
Znalost základních bezpečnostních rizik a prevence úrazů – ochranné vybavení.
Obsluha strojů – příprava a doplnění paliva, výměna a napnutí pilového řetězu, výměna
žacího příslušenství u křovinořezu, startování strojů.
Samostatné předvedení obsluhy vybrané drobné mechanizace – nastartování, řez dřeva,
sečení trávy, údržba chodníků, živých plotů včetně ochranných pomůcek.

2. den – Alternativní zdroje energie





Exkurze do bioplynové stanice
Exkurze fotovoltaické články
Exkurze do výtopny na obnovitelné zdroje energie
Návštěva vodní elektrárny

3. den – Návštěva arboreta
 Poznávání a určování introdukovaných i domácích druhů dřevin
 Sběr semen, plodů, listů
 Kompozice dřevin, kompoziční prvky a styly
 Zdravotní stav dřevin, péče o zeleň
4.den – Exkurze do Hostětína




Seznámení s ekologickými projekty¨
Návštěva ekologického centra
Návštěva moštárny, obecní výtopny a kořenové čistírny

5.den – Exkurze do zemědělského podniku






Seznámení se s rostlinnou výrobou,
Výrobou a zpracováním krmiv,
Krmením zvířat,
Stájemi a jejich vybavením
Dojírnou a ošetřením mléka.

6. den – CHKO Poodří, Záchranná stanice pro hendikepované živočichy
 Exkurze do CHKO Poodří – naučná stezka Kotvice
 Poznávání rostlinných a živočišných druhů žijících ve vodních a mokřadních biotopech
 Exkurze do Záchranné stanice pro hendikepované živočichy v Bartošovicích
7. den – Geodézie a dálkový průzkum Země – měření výšek
 Měření výšek – výškové systémy, popis nivelačních přístrojů, principy jednotlivých
metod
 Měření výšky objektu
– Christenův výškoměr, konstrukce
– optický výškoměr
– totální stanice
– trigonometrické měření výšek
 Přímé měření výšek – nivelace ze středu, kupředu
8. den – Geodezie a dálkový průzkum Země – úhly, délky
 Měření úhlů teodolity – popis přístrojů a jejich urovnání, princip čtení měření, měření
úhlů horizontálních a vertikálních úhlů
 Nepřímé měření délek – ryskovým dálkoměrem při vodorovné a šikmé záměře
 Měření úhlů a délek totální stanicí

9. den – Geodézie a dálkový průzkum Země - mapy
 Mapa, plán, druhy map, orientace mapy, panoramatický a topografický náčrt
 Práce s busolou (kompasem), odhady vzdáleností a výšek
 Tvary georeliéfu a jejich znázornění pomocí vrstevnic
 Práce s mapovým měřítkem
 Zjišťování výměr planimetry – polárním, nitkovým, digitálním
10. den – Fytocenologie
 Určování rostlinných druhů
 Fytocenologické snímkování – analytické a syntetické znaky fytocenóz
 Fytoindikační hodnoty druhů
 Pravidla fytocenologické klasifikace
 Základy lesnické typologie

4. Ročník
Rozsah: 10 dní skupinové praxe včetně opakování k maturitní zkoušce,
1 týden praxe individuální (v organizaci nebo podniku se zaměřením blízkým
oboru - dle vlastního výběru).
Témata :
1.-3. den – Návštěva KRNAP
Čtyřdenní návštěva KRNAPu je sloučením odborné exkurse a blokové praxe.
 Geologie a geomorfologie KRNAP
 Periglaciální jevy, ledovcový reliéf, rašeliniště a vodopády, kary
 Imisní a kůrovcová zátěž
 Ekosystém nad horní hranicí lesa horské druhy, glaciální relikty a endemity
 Historie NP, zonace NP, MAB, návštěvní řád
 Management práce s veřejností, stráž přírody
 Turistický ruch, rekreace, sportovní střediska
4.den – Fytocenologie
 Fytocenologický snímek vybraného lučního společenstva
 Popis biotopu
 Poznávání rostlinných druhů
5. den – Pozemkové úpravy, stanovení větrné a vodní eroze. Práce s mapou.
 Využití map znázorňujících vegetační kryt, rozšíření rostlinstva a živočišstva
 Využití Dálkového průzkumu země
 Seznámení s GIS systémem ÚHÚL
 Princip práce s mapovým prohlížečem na PC, možnost využití těchto map PÚ
 Stanovení větrné a vodní eroze
6. den – Mechanizace na údržbu zeleně
 Popis konstrukčních částí vybrané drobné mechanizace – motorová pila, křovinořez,
foukač, plotostřih.
 Znalost základních bezpečnostních rizik a prevence úrazů – ochranné vybavení.
 Obsluha strojů – příprava a doplnění paliva, výměna a napnutí pilového řetězu, výměna
žacího příslušenství u křovinořezu, startování strojů.
 Samostatné předvedení obsluhy vybrané drobné mechanizace – nastartování, řez dřeva,
sečení trávy, údržba chodníků, živých plotů včetně ochranných pomůcek.
 Opakování k maturitní zkoušce
7. den – Geodézie
 Zjišťování výměr planimetry
 Použití planimetru nitkového, polárního, digitálního
 Práce s mapovým měřítkem
 Práce s katastrální mapou
 Niveleta, význam a způsob jejího vytyčení
 Výpočet nivelety
 Vytyčení nivelety

8. den
 Práce v softwaru ArcGIS fo Desktop 10.3.
 Tvorba jednoduché tematické mapy dle zvoleného zadání.
 Popis základních a vedlejších komponentů mapy.
 Práce s GPS přístrojem, ovládání, navigace k vybranému bodu.
 Ukázka a předvedení výsledné tematické mapy na dataprojektoru.
9. den – Geodézie
 Měření výšek, měření teodolity
 Výpočet řídící čáry, vytyčení řídící čáry v terénu
 Vytyčení kruhového oblouku
 Určení sklonu terénu pomocí nivelačního přístroje
10. den – Monitorování ŽP
 Měření stupně znečištění ovzduší, vody a půdy, počítačové zpracování výsledků,
monitorování ŽP a potřebná technika a legislativa
 Odběr a analýza vzorků vody a půdy
 Příprava vzorků pro analýzy
 Počítačové zpracování

