
Partnerem realizovaného projektu se stal i Školní statek Středočeského kraje (Partner 14), jehož 

středisko Poděbrady, Lázně Toušeň, Čáslav a Rakovník se aktivně zapojilo do Projektu CPTO.  

Na zmíněných střediscích od října 2013 probíhají volnočasové aktivity pro žáky zapojených středních 

zemědělských škol. Zapojenými školami jsou SZeŠ Poděbrady, SZeŠ Rakovník a SZeŠ Čáslav. V rámci 

volnočasových aktivit s názvem Mechanizace a Farmář si žáci střední školy mohli osvojit nové 

poznatky z rostlinné a živočišné výroby nebo také upevnit a doplnit praxi, kterou již ve svém stupni 

vzdělání získali. Obsahem tyto kroužky navazovaly na školní vzdělávací plán a rozšiřovaly tak obzory, 

jednotlivých oborů na střední škole.   

  

Vrcholem školního roku se stala tzv. burza škol, která se konala na SZeŠ Rakovník a středisku školního 

statku v Rakovníku a pomocí níž se realizovala klíčová aktivita partnera, a to vytváření sítí 

spolupracujících škol na principu burzy středoškolských služeb s cílem vzájemné výměny zkušeností. 

Žáci zapojených SZeŠ navštívili prostory SZeŠ Rakovník, kde proběhly prezentace zapojených škol, 

které připravili žáci zapojených škol pro své kolegy z ostatních škol. Dále si žáci mohli prohlédnout 

chloubu školy, jíž je botanická zahrada SZeŠ Rakovník a následovala prohlídka celého střediska 

školního statku v Rakovníku, kde se studentům dostalo kvalifikovaného výkladu o specifiku rostlinné 

výroby střediska – žateckého poloraného červeňáku (chmel).  

Burza škol  

  



Vedle toho probíhají volnočasové aktivity i pro žáky základních škol, jimiž jsou ZŠ Budiměřice, ZŠ 

Čáslav Sadová, ZŠ Křečkov, ZŠ Lázně Toušeň, ZŠ TGM Poděbrady, ZŠ Vrbová Lhota, ZŠ Žehuň. Dvakrát 

v měsíci po celý školní rok docházeli žáci zapojených základních škol na školní statek, aby se účastnili 

volnočasové aktivity s názvem Mladý farmář, na středisku v Čáslavi obohacené ještě o výjimečnost 

střediska, a to o kroužek Včelař. V rámci kroužků se žáci základní školy postupně seznámili nejen s 

běžným chovem zvířat a pěstováním hospodářsky významných rostlin, ale také s příbuznými a 

specifickými typy zemědělské výroby, jako je např. včelařství. Cílem volnočasové aktivity je rozšíření 

poznatků žáků základních škol o možnost se aktivně seznámit a účastnit přírodovědného vzdělávání, 

resp. zemědělské výroby, a to jak živočišné, tak rostlinné. S ohledem na roční období se tak žáci 

seznámili s fázemi života zvířat, vývojem růstu zemědělských plodin a také s lidovými zvyky, které 

vycházejí z koloběhu přírody a života v ní tak, aby pochopili ekosystém a vztahy v přírodě. Pod 

vedením pedagogů volnočasové aktivity sledují pěstování rostlin, chov hospodářských zvířat, setí a 

sázení, krmení, seznamují se se zemědělskou technikou, která pomáhá s prací zemědělcům, jsou 

aktivně přítomni životu na statku a vždy odjedou zpět do svých domovů nejen se zážitky, ale mnohdy 

i s nějakým tím blátem navíc. Poznali tak, že život zemědělce sice není peříčko, ale i tak je plný 

neopakovatelných zážitků a poznání....To vše mladým farmářům a včelařům v celkovém počtu 

zúčastněných 169 žáků umožnila volnočasová aktivita pořádaná také na středisku školního statku v 

Poděbradech, kterou zaštiťuje ředitel školního statku Ing. Jan Kocmánek.   

  

  

  

  

  

Na středisku školního statku Lázně Toušeň se podařilo v tomto roce realizovat tzv. Projektový den pro 

žáky ZŠ Lázně Toušeň. Celkem se jednalo o 4 odpoledne výuky připravené pro žáky ZŠ, která byla 



zčásti vedena žáky SZeŠ Poděbrady, zčásti spolupracujícími pedagogy SŠ a ZŠ. Témata byla volena z 

různých oblastí živočišné a rostlinné výroby tak, aby obohatila dosavadní znalosti žáků, které získali v 

prvním stupni vzdělávací soustavy. Celá výuka byla okořeněna různými aktivitami v prostorách a 

zázemí školního statku, na polích, ve chlévech, na mechanizaci a dílenském vybavení školního statku.  

  

Projektový den  

I v příštím školním roce počínaje zářím se budou moci mladí farmáři, včelaři, farmáři a mechanizátoři 

zúčastnit pro ně nově připravených kroužků, a to na středisku Školního statku Středočeského kraje 

Poděbrady, Čáslav, Lázně Toušeň a Rakovník.  

  


