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Rozvoj odborného vzdělávání 

 
• úspěšné fungování vzdělávacího systému 
• požadavky zaměstnavatelů na počty a kvalitu absolventů 
• uplatnitelnost absolventů 
• konkurenceschopnost sektoru zemědělství 

 
 Pro plnění nastavených požadavků je nutná spolupráce 

všech, kteří se podílejí rozvoji odborného vzdělávání.  



Jednání na MŠMT k odbornému vzdělávání 
4.4.2014 

• mapování  problémů ve vzdělávacích systémech 
  - systém predikce požadavků trhu práce a  oborů 
            vzdělání 
  - mistrovské zkoušky 
  - podpora technického vzdělávání (MZe) 
• expertní zpětné vazby k aktuálním záměrům MŠMT 
• formulovat podněty pro dlouhodobé strategie 
 
  



Analýza zemědělského vzdělávání 

• zaostávání ČR zemědělství v produktivitě výrobních 
faktorů za EU 

• nedostatek kvalifikované pracovní síly  
• demografický propad ve středním školství 
• málo absolventů vykonává kvalifikaci pro kterou se 

vzdělávali 
• více než 40% pracovníků starších 50 let 
• nelze generovat inovace  tj. být  konkurenceschopný 
 
 
 



Koncepce vzdělávání MZe 

I. Další odborné vzdělávání dospělých:  
  -  vzdělávání odborné veřejnosti 
  -  vzdělávání k rozvoji venkova 
  -  vzdělávání pracovníků státní správy 
  -  profesní kvalifikace 
  -  odborná způsobilost 
  -  uznávání odborných kvalifikací  
        



Vzdělávání k rozvoji venkova 

• Cílem: je prohlubovat znalosti  v činnostech souvisejících 
se zlepšením podmínek života na venkově a se 
zhodnocením potenciálu venkovských lidských zdrojů. 

• Cílovou skupinou: jsou pracovníci místních akčních 
skupin, NNO, zástupci místních samospráv 

• Aktivity: školení, exkurze, osvěta a sdílení příkladů dobré 
praxe, filmy s odbornou tématikou 

•  Finanční zajištění: PRV, operační programy 



Koncepce vzdělávání MZe  

II. Vzdělávání  dětí a mládeže 
  -  volnočasové aktivity 
 
III. Transfer poznatků z oblasti vědy a výzkumu do 

praxe   
  -  přenos informací podnikatelům s rezortní 
              působností 
  -  přenos informací do SŠ s rezortním zaměřením 
 
    

 
 
  



Koncepce vzdělávání MZe 

   IV. Zvýšení počtu a kvality absolventů 
         usnesení vlády ČR č. 8 (9.1.2013)   
         Nová opatření na podporu odborného vzdělávání 
 

- motivace žáků ke studiu rezortních oborů 
- vzdělávání učitelů odborných předmětů 
- zkvalitnění teoretické a praktické výuky 
 



Zvýšení počtu a kvality absolventů 

- nedostatek kvalifikovaných sil schopných efektivně 
    využít nové technologie 
 
- málo absolventů  rezortních škol nastupuje do praxe 
 
- prohlubování rozdílů požadavků  na absolventa, 

kterého nabízí současný vzdělávací systém a požadavků 
zaměstnavatelů 



Motivace žáků ke studiu rezortních oborů 

 
 - podpora stipendií nedostatkových oborů 

 
 - podpora propagace rezortních učebních a studijních  
   oborů :  zviditelnění rezortních škol – akce pro region 
                výstavy  
                soutěže odborných dovedností 
 



Vzdělávání učitelů odborných předmětů 
 

- aktualizace profesního vzdělávání pedagogických 
pracovníků odborných předmětů, aby jejich vědomosti 
byly na úrovni současných poznatků vědy a praxe 

- moderní metody výuky  
- využívání informačních zdrojů z MZe a Zemědělského 

poradensko - vzdělávacího centra a knihovny Antonína 
Švehly 

- podpora a iniciace spolupráce SŠ a VŠ 
- příprava učitelů k dalšímu vzdělávání dospělých 



Zkvalitnění teoretické a praktické výuky 

 
 
- úzká spolupráce MZe, zaměstnavatelů a škol při 

nastavení RVP,NSK,NSP. 
- finanční podpora spolupráce zaměstnavatelů a škol - 

dotace, daňové úlevy pro podniky 
- podpora spolupráce SŠ s VŠ, v.v.i. za účelem přenosu 

znalostí z rezortního výzkumu do výuky 
- zapojení škol do dalšího vzdělávání dospělých 



 
Další odborné vzdělávání 

na středních odborných školách 

• odborná způsobilost pro zacházení s přípravky na 
ochranu rostlin  

• pověřeno 55 institucí 
• Věstník MZe - stanoven obsah a rozsah kurzů  
• jednotná evidence absolventů, jednotné certifikáty 
• lektoři  - odborná způsobilost 3. stupně 
•  listopad 2013 -  školení pověřených institucí 
• 6 kontrol 

 
 



Dotační program 9.E.- Školní závody 
 

• 2014 podpořeny učební i studijní obory 
•  výše podpory: do 350 000,- Kč 
                              žákohodina  do 60% tj. 34,80 Kč 
• minimálně 8 žáků 
• notifikace na další období 2014 – 2019 
• nové jmenovací listiny 

 



Spolupráce s  VŠ 

• Vzdělávání odborných pedagogů, stáže, využití 
experimentálních provozů, laboratoří 

• Transfer nejnovějších poznatků z oblasti vědy a 
výzkumu do výuky na středních školách  

• Zkoušky z  profesních kvalifikací: 
                      -  Poradce v rostlinné výrobě  
                       - Poradce v ochraně rostlin 
 

 



 
  Děkuji Vám za pozornost 
 
           Ing. Ludmila Gočálová 
                   Ministerstvo zemědělství 
                   odbor vzdělávání a poradenství 
                   ludmila.gocalova@mze.cz 
                   tel. 2 2181 2037 
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