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 Evropa investuje do venkovských oblastí.   

Zápis z workshopu 
 
 
 

Zemědělské školství v návaznosti na rozvoj venkova 
a podpora podnikání na venkově II, 

 

který se konal ve čtvrtek 10.4.2014  v aule Střední školy zemědělské, 
Gorazdovo nám. 1, Olomouc 

 

Program: 
 
Zemědělské školství v návaznosti na rozvoj venkova a podpora podnikání  
na venkově – priority, perspektivy, hledání nových možností a strategie  
 
 

Ing. Jaroslav Sauer, Střední škola zemědělská Olomouc – přivítal přítomné 
a seznámil obecně s problematikou zemědělského školství 
Ing. Kateřina Mračková, KAZV Olomoucký kraj – přestavila Celostátní síť 
pro venkov v Olomouckém kraji, poukázala na příklady dobré praxe 
v rámci CSV, co se povedlo a co přispělo k rozvoji venkova přes PRV 
Olomoucký kraj:  -  Ing. Zdeněk Švec, náměstek hejtmana Olomouckého 
kraje – představil koncepci Olomouckého kraje, OK chce nadále 
podporovat zemědělské školství, poukázal na problematiku – slučování 
škol, malý zájem o studium, pouze okrajové obory – chovatel koní, rybiček 
akvarijních 
Prof. Dr. Ing. Bořivoj Šarapatka, CSc., Univerzita Palackého v Olomouci  - 
prezentace součástí zápisu 
Ing. Ludmila Gočálová, Ministerstvo zemědělství ČR Praha – prezentace 
součástí zápisu 
Ing. Tomáš Kostka, Střední škola zemědělská Olomouc –poukázal na 
dopad na školu v Olomouci 
Ing. Ladislav Dosoudil, Okresní agrární komora Olomouc – promluvil jako 
zástupce prvovýroby – nedostatek kvalifikovaných žáků, vysoká věková 
struktura středního managementu v podnicích, nedoporučuje vytvořeníé 
přes MZe odborných center, je nutné podpořit školní závody, zvážit 
možnost stipendií pro studenty 
Václav Koutný, Asociace soukromých zemědělců Olomoucký kraj – 
pohled jak předsedy AZD v Olomouckém kraji, jako rodiče dvou studentů 
na zemědělské škole v Olomouci a jako farmáře a potřeby  
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Ing. Milada Měsícová, ZD Unčovice – představitelka podniku se školním 
závodem, žáci nedochází na praxi, žádný dozor a donucení ze strany 
školy,  
Po občertsvení – oběd formou rautu – nástup do autobusu a představení 
příkladů dobré praxe: 
 

- Návštěva školního závodu ZD Unčovice – špičkový zemědělský podnik, 
vybavení kvalitní technikou, bioplynová stanice, podestýlání odpadem 
z bioplynové stanice u skotu  

- Hanácký skanzen Příkazy – ukázka historie zemědělství na Hané – pohled 
do minulosti, zamyšlení nad technikou před 50ti lety a letos 

- Pivovar Litovel – příklad návaznosti zemědělského podnikání a 
    potravinářského průmyslu – představení podniku s klasickým procesem 
vaření piva, představení projektů podpory v rámci PRV, pivovarnické muzeum 
Zde probíhala ještě diskuze na téma školství, přítomní vyslovovali své názory 
na toto téma. Každý má tuto problematiku i odlišný názor, je nutné kantory 
více vzdělávat, je zde určitá zaostalost, chybí kvalitní technika na výuku, 
sloučení oborů přináší malou odbornost u studentů. 
Proto bude MZe vyzváno k řešení této problematiky aby se udržela kvalitní 
úroveň zemědělské výroby. 

 
Zapsala: ing. Kateřina Mračková 


