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1. Název a sídlo organizace
Školní statek, Opava, příspěvková organizace
Englišova 526
746 01 Opava
IČ : 00098752
DIČ : CZ00098752
Číslo organizace: 1819
IZO: 110023544
Telefon : 553 607 100
Fax : 553 607 177
Bankovní spojení : ČSOB, a.s., pobočka Opava, č.ú. 1493601/0300
E-mail : info@skstatek.cz
Datová schránka : rrfkgdq
Registrace : Zřizovací listina MS kraje
Spisová značka : Č.j. ZL/216/2001
Organizace Školní statek, Opava, příspěvková organizace
je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem.

Vymezení hlavního účelu a předmětu činnosti organizace
1. Hlavním účelem zřízení organizace je vytvářet podmínky pro praktické vyučování
žáků.
2. Předmět činnosti odpovídající hlavnímu účelu:
- Zajišťuje praktické vyučování žáků středních škol v oblasti zemědělství a
zahradnictví podle školních vzdělávacích programů.
Školní statek, Opava, p. o. vystupuje navenek jako zemědělský podnik a jeho výrobní a
organizační struktura vyhovuje požadavkům praktické výuky výhradně žákům Masarykovy
střední školy zemědělské a Vyšší odborné školy, Opava, p. o. Praxe je organizována ve všech
výrobních provozech organizace.
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2. Vedení školního statku
Ředitel Školního statku
Ekonom
Vedoucí výroby

Ing. Arnošt Klein
Ing. Vladimír Chmelař
Ing. Miroslav Frkal

Kontakty:
Telefon
Fax
e-mail
webové stránky

553 607 111
553 607 177
info@skstatek.cz
www.skstatek.cz

(od 1. 6. 2014)

Do 16. 2. 2014 byl vedením Školního statku, Opava, p.o.. pověřen Ing. Jiří Zálešák.
Po jeho úmrtí byl usnesením 37. schůze Rady kraje konané dne 27. 2. 2014 pověřen vedením
Školního statku Opava, p.o. Ing. Vladimír Chmelař a to na období od 17. 2. 2014 do 31. 5.
2014.
Poté byl ředitelem Školního statku, Opava, p.o. na základě výsledků konkurzního řízení a
následného jednání Rady kraje č. 44/3212 ze dne 27. 5. 2014 jmenován Ing. Arnošt Klein a to
na dobu určitou od 1. 6. 2014 do 31. 5. 2020.
Školská rada
Na školním statku není školská rada ustanovena. Školní statek je účelové zařízení pro výuku
odborné praxe žáků Masarykovy střední školy zemědělské a Vyšší odborné školy, Opava, p.
o., která je místem přijímacího řízení. Školní statek kmenové žáky nemá.
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Historie Školního statku Opava
1920 – zřízení Státní střední hospodářské školy v Opavě
1922 – změněn název na Státní vyšší hospodářská škola
1923 – zahájení praktické výuky žáků na vlastním školním hospodářství (dnešním školním
statku)
1927 – přestěhování školy do nově vybudovaných prostor
1934 – školní statky prohlášeny za samostatné podniky, spravované podle zásad obchodního
hospodářství
1942 – zemědělské školství pod správou tehdejšího ministerstva školství, školní statky řízeny
ministerstvem zemědělství a lesnictví
1952 – vrchní správa a dozor nad zemědělskými školami a statky přísluší ministerstvu
zemědělství
1960 – zařazení zemědělského školství do jednotné školské soustavy
1964 – převzetí „cukrovarské ekonomie“ do struktur školního statku (na 440 ha výměry půdy)
1971 – rozšiřování kapacit a modernizace provozů
1974 – převzetí školního statku ve Stěbořicích (na 650 ha výměry půdy)
1978 – další rozšiřování výměry půdy převzetím od sousedních JZD (na 850 ha výměry půdy)
1990 – Ministerstvem školství navráceno škole čestné označení „Masarykova“
2001 – funkce zřizovatele školního statku přechází na Moravskoslezský kraj
2012 – Rada kraje jmenuje nového ředitele školního statku na dobu určitou (do doby
jmenování ředitele na základě vyhlášeného konkurzního řízení)
2014 – Rada kraje jmenuje nového ředitele školního statku na základě vyhlášeného
konkurzního řízení

Současnost Školního statku, Opava, p.o.
Posláním Školního statku v Opavě je vytvářet podmínky pro praktické vyučování žáků
středních zemědělských a zahradnických škol podle jejich vzdělávacích programů.
Statek hospodaří na zhruba 650 hektarech orné půdy. Zaměřuje se na pěstování ozimé
pšenice, sladovnického ječmene, cukrovky, máku, vojtěšky a kukuřice.
Živočišná výroba je v současné době omezena na chov skotu. Nová nosná koncepce, k níž se
uvažuje kupříkladu přiřadit ukázkové malé chovy zvířat, je ve vývoji.
Se zřetelnou revitalizací se počítá rovněž v okrasném zahradnictví. Statek chce udržet a
pozvednout úroveň nabídky celoroční produkce řezaných květin a zeleně. V tomto směru
hodlá investovat do výstavby nového, technologicky moderního skleníku.
Drobný chov zvířectva a koní školního statku je jedinečný a v nejbližším okolí nemá
alternativu. Působí zde jezdecký oddíl.
V rámci doplňkových aktivit školní statek nabízí i služby od silniční a motorové dopravy,
oprav vozidel, demoličních a zemních prací až po provádění rekvalifikačních nebo
vzdělávacích kurzů a odborných školení.
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Školní statek Opava ve fotografii
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Účelové zařízení „Drobnochovu“
zaměřujeme především na pestrost plemen,
plemenný standard, zdravý růst a vývin,
snášku a líhnutí. V zimě se pokoušíme o
líhnutí násadových vajec.
Z hrabavé drůbeže jsou zde k vidění zástupci středních, lehkých, zdrobnělých a zakrslých
plemen.
+Leghornka bílá

+Vlaška koroptví

+Hempšírka

+Velsumka zdrobnělá

+Bantamka zlatokrká

Do kategorie vodní drůbeže patří kachny a husy. Z kachen zde máme zástupce lehkýchnosných, středně velkých a velkých plemen.
+Husa landeská

+Kachna pižmová

+Kachna pekingská
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+Kachna orpingtonská

Chováme české národní plemeno-hnědou
kozu krátkosrstou. Základní stádo se skládá
ze dvou koz, které získaly nejvyšší ocenění –
Elita record. Obě tyto kozy mají proto veliký předpoklad na kvalitní potomky. V letošním
roce se nám po nich povedlo odchovat dva plemenné kozly – oba získali ocenění elita A, a
plemennou kozičku, která má zatím kontrolu užitkovosti ještě před sebou.
+Hnědá koza krátkosrstá

Chováme čtyři plemena králíků, z toho dvě
česká. Rodičovské páry máme otetovány a
oceněny, proto od letošního roku začínáme
odchovávat plemenné potomky.
Nejvíce se nám daří u českých albínů, kde máme založeny dva chovné kmeny, zúčastnili jsme
se výstav a plánujeme dostat se do genofondu pro ČR.
+Český albín

+Holandský černý

+Český strakáč

+Burgunský

+Ovce

Školní statek vlastní tři koně a to čtyřletého
českého teplokrevníka Piere Cardin s
velkým potencionálem do sportu a tříletou
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Lavinu – krásnou hodnou poničku.
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3. Obory vzdělávání
Výuka praxe probíhá na školním statku podle vzdělávacích programů Masarykovy střední
školy zemědělské a Vyšší odborné školy, Opava, příspěvková organizace:
Studijní obory SŠ:
 Agropodnikání, zaměření ekonomika, 41-41-M/01, délka studia 4 r. 0 m., studium
denní, dle ŠVP (od 1. 9. 2009)
 Agropodnikání, zaměření provoz, 41-41-M/01, délka studia 4 r. 0 m., studium denní,
dle ŠVP (od 1. 9. 2009)
 Přírodovědné lyceum 78-42-M/05, délka studia 4 r. 0 m., studium denní, dle ŠVP, (od
1. 9. 2011)
 Ekologie a životní prostředí, zaměření Ochrana přírody a prostředí 16-01-M/01, délka
studia 4 r. 0 m., studium denní, dle ŠVP (od 1. 9. 2010)
 Chemik operátor, zaměření výroba léčiv 28-42-L/01, délka studia 4 r. 0 m., studium
denní, dle ŠVP (od 1. 9. 2011)
 Zemědělec - farmář 41–51–H/01, délka studia 3 r. 0 m., studium denní, dle ŠVP (od 1.
9. 2009)
 Zahradník 41-52-H/01, délka studia 3 r. 0 m., studium denní, dle ŠVP (od 1. 9. 2009)
 Podnikání 64-41-L/51, délka studia 2 r. 0m., studium denní, dle ŠVP (od 1. 9. 2011)
Studijní obor VOŠ:
 Regionální politika zemědělství a venkova 41-31-N/01 délka studia 3 r. 0 m., studium
denní
Studijní obory vykonávající praxi na školním statku:
 Agropodnikání, zaměření provoz, 41-41-M/01, délka studia 4 r. 0 m., studium denní,
dle ŠVP (od 1. 9. 2009)
 Zemědělec - farmář 41–51–H/01, délka studia 3 r. 0 m., studium denní, dle ŠVP (od 1.
9. 2009)
 Zahradník 41-52-H/01, délka studia 3 r. 0 m., studium denní, dle ŠVP (od 1. 9. 2009)
 Regionální politika zemědělství a venkova 41-31-N/01 délka studia 3 r. 0 m., studium
denní
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Počty žáků školy
2003/04
SOU
SOŠ
VOŠ
celkem

2004/05
154
223
0
377

2009/10
SOU
SOŠ
VOŠ
celkem

2005/06
151
216
0
367

2010/11
122
449
50
621

2006/07
154
249
0
403

2011/12
138
435
57
630

169
266
0
435
2012/13

163
417
51
631
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2007/08

2008/09
164
294
38
496

2013/14
174
421
61
656

133
350
56
539
2014/15

173
402
55
630

178
414
50
642

Počty žáků školy podle oborů

Agropodnikání
Chemik operátor
Přírodovědné lyceum
Ekologie a životní
prostředí
Zemědělec - farmář
Zahradník
Nástavba Podnikání
VOŠ Regionální politika

Agropodnikání
Chemik operátor
Přírodovědné lyceum
Ekologie a životní
prostředí
Zemědělec - farmář
Zahradník
Nástavba Podnikání
VOŠ Regionální politika

2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09
223
216
221
215
221
196
0
0
0
0
0
0
0
0
28
51
73
96
0
154
0
0
0

0
151
0
0
0

0
124
30
0
0

0
109
60
0
0

0
87
77
0
38

26
72
61
32
56

2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15
194
157
105
126
116
114
42
69
96
121
114
119
102
103
104
107
103
108
58
87
47
51
50

51
75
63
55
57

10

48
90
73
39
51

26
90
84
41
61

19
90
83
50
55

16
96
82
57
50

Za sledované období školního roku bylo odučeno v rámci praxe a odborného výcviku
Masarykovou střední školu zemědělskou a Vyšší odbornou školu, Opava, příspěvková
organizace na Školním statku celkem:
 12838 žákohodin v učebních oborech (9662 žákohodin ve školním roce 2013/2014)
 7050 žákohodin ve studijních oborech (6474 žákohodin ve školním roce 2013/2014)
Celkem bylo odučeno 19888 žákohodin a došlo k nárůstu o více než 3600 žákohodin oproti
roku 2013/2014 a o více než 5600 žákohodin oproti roku 2012/2013.
Počet žákohodin narůstá v důsledku většího využívání stávajících pracovišť a většího zapojení
žáků do polních prací v rámci odborného výcviku.
Po plánované rekonstrukci školního statku – stáje, zahrady, dílny, testační středisko, odborné
učebny a laboratoř by se měl podíl žákohodin na školním statku výrazně zvýšit.
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Škola realizovala výuku praxe pro žáky studijního oboru Agropodnikání
Rozdělení žáků studijních směrů s praxí dle oborů
kód a název oboru
41-41-M/01 Agropodnikání
ročník
I.
II.
počet žáků k 30. září 2014
34
33
Celkový počet žáků k 30. 9. 2014 ve studijním směru na škole

III.
22
114

Subjekty, ve kterých se konala výuka praxe v roce 2014/2015
Název subjektu

Procenta

Vlastní pracoviště školy

41,2 %

Školní statek Opava

26,1 %

ZP Otice a.s.

6,7 %

Agrostyl Otice

3,7 %

BEST s.r.o.

3,6 %

Ostatní smluvní pracoviště

18,7 %

CELKEM

100,0 %
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IV.
25

Škola realizovala výuku odborného výcviku pro žáky učebních oborů
Rozdělení žáků učebních směrů dle oborů
kód a název oboru
41-51-H/01 Zemědělec, farmář
ročník
I.
II.
III.
počet žáků k 30. září 2014
32
32
32
kód a název oboru
41-52-H/01 Zahradník
ročník
I.
II.
III.
počet žáků k 30. září 2014
31
27
24
Celkový počet žáků k 30. 9. 2014 v učebních směrech na škole
178

Stanovení počtu žákohodin při výuce odborného výcviku
Ročník
Zemědělec 1. ročník
Zemědělec 2. ročník
Zemědělec 3. ročník
Zahradník 1. ročník
Zahradník 2. ročník
Zahradník 3. ročník
Plánovaný celkový počet
žákohodin v roce 2014/2015

Počet
žáků
32
32
32
31
27
24

Počet hodin Celkový
Žákonodiny dle
OV dle ŠVP počet hodin oborů celkem
495
15840
495
15840
450
14400
46080
495
15345
495
13365
450
10800
39510

178

85590
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Využití pracovišť při odborném výcviku v roce 2014/2015
Pracoviště OV
MSŠZE a VOŠ
ŠS Opava
ZAS Kylešovice
Zahradictví Sládeček
Zahradnictví Pasič
ZOD Hlavnice
HOP Morava
ZP Otice
Farma Hlubočec
Zahradnictví Teplanská
Ostatní pracoviště
Celkem

Využití v %
51,6%
15,9%
6,0%
5,2%
5,1%
2,9%
2,3%
2,2%
1,1%
0,6%
4,1%
100%

* Propočet se provádíí ze skutečně odučených žákohodin.
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Vývoj počtu žákohodin na pracovišti ŠS Opava v jednotlivých rocích pro
učební obory Zemědělec - farmář, Zahradník

Školní rok
2008/2009
2009/2010
2010/2011
2011/2012
2012/2013
2013/2014
2014/2015

Školní rok
2011/2012

Počet
žáků
133
124
138
165
173
173
178

Průměrný
počet
žákohodin
na žáka
557
544
512
483
480
480
480

Celkový
počet
žákohodin
74085,0
67402,5
70702,5
79650,0
83025
83025
85590

Změna stavu

2012/2013

Pokles výkonů u oboru Zahradník o 64%
Pokles výkonů u oboru Zemědělec,
farmář o 16%

2013/2014

Mírný nárůst výkonů

2014/2015

Nárůst výkonů o 32 %.

Počet
odučených
Průměr
žákohodin na na žáka
ŠS Opava
ŠS Opava
14817
111
14020
113
15865
115
15707
95
8711
50
9662
56
12838
72

Důvod změny stavu
Útlum činnosti skleníků
Ukončení provozu skleníků
Postupná změna struktury produkce v ovocné
školce
Nižší zapojení výuky do polních prací na ŠS
Opava
Nástup nového ředitele, větší využití
stávajících provozů
Větší využití stávajících provozů, větší
zapojení do polních prací školního statku.

Vývoj počtu hodin odborného výcviku na Školním statku Opava na 1 žáka
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Vývoj počtu žákohodin na pracovišti ŠS Opava v jednotlivých rocích pro
studijní obor Agropodnikání

Školní rok
2008/2009
2009/2010
2010/2011
2011/2012
2012/2013
2013/2014
2014/2015

Školní rok
2011/2012

Počet
žáků
196
194
157
105
124
114
114

Počet
žákohodin
Prázdninová
praxe na ŠS
522
854
360
240
240
240
240

Počet
žákohodin
Individuální
praxe na ŠS
8852
8892
4898
4534
3100
3010
3010

Změna stavu

2012/2013

Pokles výkonů u oboru Zahradník o
64%
Pokles výkonů u oboru Zemědělec,
farmář o 16%

2013/2014

Mírný nárůst výkonů

2014/2015

Nárůst výkonů o 32 %.

Počet
žákohodin
Odborná
praxe na ŠS
720
534
180
300
0
0
674

Počet
žákohodin
Učební
praxe na
ŠS
5459
5725
4775
2328
2078
3224
3126

Počet
odučených
Průměr
žákohodin na na žáka
ŠS Opava
ŠS Opava
15553
79
16005
83
10213
65
7402
70
5418
44
6474
57
7050
61

Důvod změny stavu
Útlum činnosti skleníků
Ukončení provozu skleníků
Postupná změna struktury produkce v ovocné školce
Nižší zapojení výuky do polních prací na ŠS Opava
Nástup nového ředitele, větší využití stávajících
provozů
Větší využití stávajících provozů, větší zapojení do
polních prací školního statku

Vývoj počtu hodin praxe na Školním statku Opava na 1 žáka
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Organizace praktické výuky
Individuální praxe – obor agropodnikání
Náplň praxe
Žáci jsou po dobu praxe zařazení na úseky rostlinné výroby, živočišné výroby, mechanizace,
zahradnictví a drobnochovu a jsou vedeni příslušným vedoucím provozu a učitelem praxe.
Praxe je zaměřena na získávání nových vědomostí a praktických dovedností. Žáci si své
vědomosti získané v teoretické výuce ověřují v provozu. Žáci po vykonání praxe musí vědět,
které práce se v současné době na školním statku vykonávají a jsou seznámení s jednotlivými
prácemi tak, aby dovedli samostatně pohovořit o průběhu prací, znát návaznosti na jednotlivé
agrotechnické termíny, uměli se orientovat ve všech technologických postupech a dovedli je
prakticky aplikovat.
Úkoly žáků na praxi
a) nástup na praxi v 6,30 hodin k rozdělení práce, ukončení praxe ve 14,30 hodin
b) žáci vypracují denní přehled prací, konaných na příslušném výrobním úseku školního
statku
c) přehled vykonávaných polních prací žáci zapíši na tabuli, kde je zakresleno schéma mapy
pozemků školního statku
d) v průběhu dne projdou žáci jednotlivá pracoviště, kde jsou seznámení se zařízením strojů,
deníky zvířat, výkony práce, hodnotí také kvalitu vykonané práce, závady a nedostatky, které
se v průběhu práce vyskytly
e) v době praxe žáci projdou všechna pracoviště, porosty plodin, stáje a zaměří se hlavně na
stav porostů, vegetační fáze, zaplevelení
f) žáci zpracují pro svou potřebu mapku střídání plodin na pozemcích školního statku
g) denně před ukončením praxe provedou zápis, ve kterém uvedou, co daný den vykonali a
zápis předloží ke kontrole a podpisu vedoucímu střediska
h) žáci se seznámí se všemi úkoly výrobních a finančních plánů a musí znát jejich hlavní
úkoly
Hodnocení žáků na praxi
Žáci jsou hodnocení poslední den konání praxe. Jsou hodnocení známkou, která odpovídá
celkovému přístupu žáka k absolvované době praxe. Hodnotí se jeho zápis z praxe, aktivní
přístup k plnění úkolů, odborné znalosti a jejich aplikace v praxi.

Organizace praktické výuky
Rostlinná výroba
Studijní obory
Individuální praxe probíhá v době od 6,30-14,00 hodin v období jaro a podzim. Praxe probíhá
pod přímým vedením agronoma školního statku. Ten je seznamuje s právě prováděnými
pracemi a formou diskuse se žáky probírá praktické dopady zvolených technologií pro
zpracování půdy, setí, poznávají druhy hnojiv, osiv a pesticidů. Agronom se snaží navázat na
teoretické znalosti žáků a v praxi pak názorně ukazuje způsoby technologických postupů u
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všech pěstovaných rostlin. Žáci sledují a vyhodnocují výnosotvorné prvky u obilovin,
okopanin a olejnin. Podílejí se na odběrech půdních vzorků pro stanovení obsahu živin a
potřeby hnojení. Zakládají odrůdové pokusy u kukuřice (30-40 hybridů) a účastní se pak i
jejich hodnocen. Zakládají kontrolní stanoviště u obilovin a pak se v průběhu vegetace
podílejí na sledování těchto stanovišť, vyhodnocují výživu, výskyt plevelů, chorob a škůdců a
vypočítávají předpokládané výnosy z výnosových prvků plodin. Sledují a vyhodnocují
ekonomické ukazatele při uplatňování různých technologii pěstování plodin. Podílejí se na
zakládání, sledování a vyhodnocení pokusů i v jiných plodinách, cukrovce a obilninách.
Učební obory
Praxe učebních oborů probíhá vždy po konzultaci s učitelem praxe a jsou používané
mechanizační prostředky školy nebo přímo Školního statku, Opava, p.o. V průběhu roku se
žáci účastní těchto praxí:
-

orba,
příprava půdy,
sečení vojtěšky,
rozmetání průmyslových hnojiv,
rozmetání chlévské mrvy a saturačních kalů,
sběr kamení,
odvoz silážní kukuřice,
dovoz osiva k setí,
setí obilovin.

U veškerých prací, které žáci vykonávají, působí agronom a také pracovníci školního statku,
jako instruktoři odborného výcviku.
Živočišná výroba
Studijní obory
V současné době probíhá praxe pouze u chovu skotu. Žáci využívají zařízení praktické výuky
na farmě Olomoucké ulice. Živočišná výroba má jiný charakter týkající se začátku pracovní
doby, proto žáci nastupují na pracoviště v 5 hodin a končí ve 12,30 hodin. V době konání
praxe se žáci účastní práce zootechnika, spolupracují s veterinárním lékařem, inseminátorem,
jsou účastni při přesunech zvířat a kontrole užitkovosti. V průběhu studijního období musí
žáci zvládnout zásady chovu telat, krav a výkrm býků a to z hlediska výpočtu krmných dávek,
praktikovat využití všech technologií pro ustájení. Rovněž si osvojují jednoduché veterinární
úkony (fixace zvířat). Žáci se podílí na prvotní evidenci, centrální evidenci a učí se znát
všechny kritické body stanovené kontrolními orgány. Musí se také orientovat v marketingu a
zpeněžování zvířat. Veškerou činnost na středisku organizuje zootechnik a vedoucí praxe,
kteří se pak také podílejí na hodnocení studentů. Pro účely této praxe mají žáci metodické
listy.
Učební obory
Za sledované období se rozšířila praxe žáků učebních oborů na úkor praxe v jiných
zemědělských podnicích. Praxe je více zaměřená na manuální dovednosti žáků, ale i na
teoretické znalosti. Žáci nastupují na praxi vždy ve dvojicích a střídají se na každém
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pracovišti po jednom nebo dvou dnech. Praxi vykonávají pod dozorem zootechnika, ale také
vybraných zaměstnanců, kteří jsou instruktory praxe. Taktéž žáci si vedou o realizované praxi
zápisy, které pak předkládají k celkovému svému hodnocení. Žáci se seznámí z celým
provozem farmy ŽV.

Mechanizace
Studijní obory
Praxe na mechanizaci se účastní žáci druhých ročníků a jejich výuku organizuje učitel praxe
společně s mechanizátorem školního statku. Prvořadým úkolem je, aby se žáci seznámili
s technickým vybavením, to je mobilními prostředky (traktory, nákladní auta), dále
jednoúčelovými prostředky (nakládači, manipulátory, jeřáby) a dále závěsnou a přípojnou
technikou. Školní statek je solidně vybaven stroji na přípravu půdy, setí, hnojení a sklizeň
pícnin. Není vybaven stroji na sklizeň cukrovky, protože pořízení strojů je velice nákladné a
jedná se pouze o jednoúčelové stroje. Při denním dispečinku se žáci seznámí s pracemi, které
budou zaměstnanci vykonávat a které mechanizmy pro danou práci používají. Žáci jsou pak
přiděleni na jednotlivé mechanizmy spolu s instruktory praxe. Žáci druhých ročníků praktikují
přímo na jednotlivých strojích, žáci třetího a čtvrtého ročníku pak mají svou praxi zaměřenou
na organizaci práce, navrhování strojních linek, poznávání a seřizování strojů a výpočty
úkolových listů, evidence nafty, olejů a mazacích tuků. Nedílnou součástí je i seznámení žáků
s bezpečností práce, která je velice široká as hygienou práce. Může být použita mechanizace
školního statku, ale také zemědělské školy.
Učební obory
Žáci se účastní praxe na mechanizaci pod dozorem učitele odborného výcviku nebo
mechanizátora školního statku. Praxe částečně bývá realizována tak, že praktikující skupině
jsou poskytnuté mechanizační prostředky a žáci pak pod vedením svého učitele vykonávají
procvičení praktického úkonu přímo na poli, nebo v dílně, jedná-li se o nácvik opravárenské
činnosti. Taktéž je praxe realizována tak, že je žákům přidělen stroj a ti jsou pak včleněni do
pracovní skupiny zaměstnanců školního statku a společně s nimi vykonávají pracovní úkony.
Jestliže se jedná o produktivní práci, pak žákům přísluší určitá hodinová mzda za vykonanou
práci.

Ovocná školka
Výuka praxe v ovocné školce se týká oboru zahradník a také oboru agropodnikání. Vzhledem
k sezónním pracím v ovocné školce je praxe realizována v 1. – 6. měsíci roku a pak v 9. – 12.
měsíci roku. Hlavním úkolem je seznámit žáky s technologickými postupy a jednotlivými
pracovními postupy ve školkařství, které si sami musí ověřit a vyzkoušet. Při praxi si také
ověřují své znalosti v určování druhu dřevin, plevelů, pěstovaných odrůd celého sortimentu
výpěstků a podnoží a současně musí určovat vhodné pěstební termíny pro jednotlivé
pěstované dřeviny.
V průběhu výuky praxe za celé období studia musí být žáci seznámeni s následujícími
oblastmi činnosti v ovocné školce:
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-

roubování,
řízkování,
řez naostro,
školkování podnoží a roubovanců,
hnojení,
okopávka a pletí,
úprava očkovanců,
příprava podnoží před očkováním,
úprava dřevin před expedicí,
vyorávka dřevin, třídění ovocných dřevin, v
výchovný řez a udržovací řez,
obchodní činnost, realizace.

V rámci individuální praxe se žáci dále seznámí s výrobním zaměřením ovocné školky,
ekonomikou hospodaření, jsou nápomocni vedoucímu školky při zajišťování prací konaných
v době praxe. O veškeré činnosti na praxi zpracovávají písemné záznamy, které jsou pak vždy
v pátek vyhodnocovány při společném pohovoru s vedoucím ovocné školky, který pak jejich
znalosti vyhodnotí známkou.
Okrasná zahrada
Studijní obory
Praxi v okrasném zahradnictví se účastní pouze žáci druhého ročníku formou individuální
praxe, na základě rozpisů, které provede vedoucí učitel praxe. Tato praxe má za úkol seznámit
studenty se zaměřením celého střediska, jeho organizací, výrobou a marketingem. Protože
součástí areálu je prodejna včetně venkovního prodeje rostlin, účastní se studenti také činnosti
spojených s touto praxí. Při praxi se žáci seznamují také s pracovními návyky a odbornými
pěstebními postupy, které jsou v zahradnictví základem pro úspěšné podnikání v tomto oboru.
Učební obory
V prodejně se střídají žáci 2. a 3. ročníku v týdenních cyklech. Seznamují se s denním
provozem, nákupem, prodejem a oceňováním zboží. Mají zde příležitost k uplatnění svých
teoretických znalostí v praxi. Tyto znalosti využijí prakticky při rozeznávání řezaných a
hrnkových rostlin.
Ekonomický úsek
Praktická výuka je realizována finanční a mzdovou účetní a také skladovou účetní. Výuka
probíhá od 7.00 hod. do 14.30 hod. a účastní se jí vždy dvojice žáků. Jeden výukový blok
probíhá po dobu tří dnů.
Finanční účetní seznámí žáky s veškerými podklady a dokumentací sloužící k vystavování
daňových dokladů, dále s náležitostmi daňových dokladů dle zákona o DPH. Následuje
nácvik vystavených daňových dokladů a kontrola, zda mají všechny náležitosti. Poté žáci
vystaví dle cvičných podkladů samostatně několik daňových dokladů, jejichž úplnost
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zkontroluje instruktor. Pro tento účel je na ekonomickém úseku školního statku zařízeno
pracoviště s dvěma počítači, na kterých žáci vystavují zmíněné doklady. Nakonec žáci
zkontrolují několik desítek skutečných daňových dokladů vystavených jinými firmami a
vystaví daňové přiznání k DPH na základě vystavených a došlých daňových dokladů. Mimo
toto jsou studenti seznámeni s problematikou vrácení spotřební daně u tzv. zelené nafty a
lehkých topných olejů.
Mzdová účetní seznámí v průběhu praktické výuky žáky s:
- výpočtem hrubé mzdy – mzda časová, úkolová, měsíční plat, prémie a poplatky
související s výkonem práce, náhrady mzdy – vše za použití vnitropodnikových
číselníků používaných v programu zpracování mezd školního statku
- výpočtem čisté mzdy – výpočet daňového základu pro odvod zálohy na daň ze
závislé činnosti, výpočet odvodu na sociální a zdravotní zabezpečení, nároky
zaměstnanců na slevy na dani a na daňové zvýhodnění, roční vyúčtování daně
zaměstnanců – podmínky a výpočet (k výše uvedeným výpočtům mají studenti
k dispozici kopie výkazů práce, kopie sestav hrubých mezd. Teorii si studenti
ověřují na příkladech, kdy ze zadání různých druhů mezd vypočítávají hrubou
a čistou mzdu.)
- evidencí podnikového odvodu na sociální a zdravotní pojištění (výpočet,
termíny úhrad, přehled)
- přihlášení a odhlášení zaměstnanců při nástupu a ukončení pracovního poměru
u zdravotní pojišťovny a správy sociálního zabezpečení
- dohodami mimo pracovní poměr (dohoda o provedení práce, dohoda o
pracovní činnosti), výpočet hrubé i čisté mzdy – konkrétní příklady výpočtu
Skladová účetní – se žáky jsou probírána tato témata:
- příjem nakoupeného materiálu na sklad – příjem na fakturu a za hotové na
sklad náhradních dílů a na sklad ostatního materiálu, popis přijaté faktury a
pokladního dokladu, jejich zaúčtování, pořízení příjemky do počítače a zapsání
příjmu materiálu do skladové karty
- druh pohybu zásob vlastních a nakoupených (příjem i výdej) a jejich
zaúčtování
- rozdělení nakoupeného materiálu na skupiny zásob dle jejich zaúčtování
- příjem vlastních výrobků RV a ŽV – hlavní a vedlejší – na sklad
- příjem vlastních výrobků pomocných výrob (siláž, senáž, seno, míchané směsi)
- evidence drobného dlouhodobého hmotného majetku
- evidence ochranných pracovních pomůcek
- spotřeba nakoupeného materiálu a vlastních výrobků – výdej ze skladu na
základě výdejek dle jednotlivých středisek a jejich pořízení do počítače
- rozbor evidence nafty – postup při nákupu a výdeji nafty na školním statku
(výdejní stojany a evidence na jednotlivé stroje)
- výše uvedené činnosti si studenti ověřují vlastním vypsáním příjemky a
výdejky
- žákům je ukázán konkrétní sklad, kde se seznámí s nakoupeným uskladněným
materiálem
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Drobnochov
Středisko "Drobnochov" je specializované výukové zařízení, kde se žáci Masarykovy střední
školy zemědělské a vyšší odborné školy, Opava, p.o. seznamují s chovem drobných
hospodářských zvířat a chovem koní.
Žáci zde vykonávají praxi celoročně (také o prázdninách), 5 dní v týdnu, vždy 2 -4 žáci
denně. Průběh a vedení praxe má na starosti vedoucí střediska.
Dále se zde realizuje další speciální praxe a to z oboru "chov koní a jezdectví", kterou vedou
učitelé školy. Tato praxe bývá 1 krát do týdne.
Dále je zde podporována mimoškolní činnost - jezdecký oddíl, který provozuje Masarykova
střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, p. o. a Školní statek Opava, který
zajišťuje spolupráci se 3 cvičiteli jezdectví a zaručuje tak žákům kvalitní trénink. Školní
statek Opava společně se školou mají v úmyslu založit jezdecký klub, při kterém by se mohli
žáci již příští rok zúčastňovat různých závodů a soutěží. Tímto by se podstatně zvýšila
odborná úroveň činnosti a Školní statek Opava a Masarykova střední škola zemědělská a
Vyšší odborná škola, Opava, p. o. by mohli prezentovat svoje dovednosti nabyté praktickou
výukou na veřejnosti.
V letošním roce Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, p. o.
zakoupila líheň drůbeže, takže společně se školou budeme na jaře líhnout vybraná plemena
drůbeže.
Velkou pozornost jsme věnovali také chovu králíků. Již dříve jsme chovali 4 plemena králíků
(Český albín, Český strakáč, Burgundský, Holandský černý). Nyní jsme založili nové chovné
kmeny, vyřídili jsme rodokmeny a začali jezdit na výstavy, na kterých pravidelně sklízíme
různá ocenění.
Dále chováme hnědé kozy krátkosrsté a ovce. Na aukci kozlů a beranů v Podvihově byli
letošní potomci obzvlášť dobře ohodnoceni, obdrželi nejvyšší ocenění „Elita record“ a byli
vyhodnoceni jako nejlepší chov letošního roku. Účast na výstavách a aukcích nabízí žákům
školy další možnosti, např. se mohou zúčastnit hodnocení exteriérových a užitkových
vlastností zvířat, které při svodech a výstavách přednášejí přímo šlechtitelé. Tyto přednášky
jsou vždy poučné a velice zajímavé.
Dále se zde běžně konají různé školní akce jako např. „Den profesí“, „Den otevřených dveří“
„Dny mláďat“ atd. Žáci zde píší závěrečné práce k maturitám a k tomu všemu Školní statek
nabízí žákům i přivýdělek a zaměstnává zde brigádně několik žáků.
Celý areál je v širokém okolí jedinečný a má velmi vysokou profesní úroveň.
Místo výkonu praxe
1.
2.
3.
4.
5.

Správní areál Englišova 526, Opava.
Farma Olomoucká, Opava.
Drobnochov.
Okrasné zahradnictví Englišova 526, Opava
Ovocná školka
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Témata praxe na Školním statku, Opava, p. o.
Agropodnikání – praxe na školním statku

Farma Olomoucká
Odchov telat
Agropodnikání – druh praxe
- individuální praxe v odchovu telat pro žáky třetího ročníku v rozsahu jednoho
týdne na žáka pod vedením zootechnika a ošetřovatelů
- využití chovu i pro potřeby teoretické výuky – praktická cvičení z chovu
Výkrm býků
Agropodnikání – druh praxe
- individuální praxe ve výkrmu býků pro žáky třetího ročníku v rozsahu jednoho
týdne na žáka pod vedením zootechnika a ošetřovatelů
- využití pracoviště pro potřeby teoretické výuky – praktická cvičení

Drobnochov
Chov drobných hospodářských zvířat
Agropodnikání – druh praxe
- individuální praxe pro žáky prvního ročníku v rozsahu jednoho týdne na žáka, pod
vedením pracovníka Drobnochovu
- učební praxe pro žáky prvního ročníku v tématu Chov koní v rozsahu tří skupin
po deseti žácích po 15 hodinách na skupinu
- učební praxe pro žáky druhého ročníku v tématu Chov koní v rozsahu tří skupin
po deseti žácích po 6 hodinách na skupinu
- na pracovišti je rovněž realizována prázdninová praxe prvních a druhých ročníků

Ovocná školka
Agropodnikání- druh praxe
- individuální praxe pro žáky prvního ročníku v rozsahu jednoho týdne na žáka pod
vedením pracovníků ovocné školky
- učební praxe pro žáky prvního a druhého ročníku v tématu Pěstební práce a
tématu Ovocnářství a zelinářství v rozsahu tří skupin po deseti žácích v ročníku a
3 hodinách na skupinu
- na pracovišti je rovněž realizována prázdninová praxe prvních a druhých ročníků
Žáci jsou na praxi v Ovocné školce plně zaměstnání a zúčastňují se sezónních prací dle plánu
praxe.
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Okrasné zahradnictví
Agropodnikání – druh praxe
- individuální praxe pro žáky druhého ročníku v rozsahu jednoho týdne na žáka pod
vedením pracovníků zahradnictví
- učební praxe pro žáky prvních ročníků v tématu Pěstební práce a tématu
Aranžování v rozsahu tří skupin po deseti žácích po 3 hodinách v tématu
- na pracovišti je rovněž realizována prázdninová praxe žáků prvních a druhých
ročníků dle možnosti školy
Ekonomický úsek školního statku
Agropodnikání – druh praxe
- individuální praxe pro žáky třetího ročníku v rozsahu jednoho týdne na žáka pod
vedením pracovníků ekonomického úseku.
Ostatní učební praxe realizované na školním statku nebo s pomocí školního statku.
1. ročník
Témata – Měření a vážení – tři skupiny po deseti žácích v rozsahu 6 hodin na skupinu
Mostní váha, dobytčí váha, skladovací prostory, zjišťování
zásob měřením a výpočtem
2. ročník
Témata- Příprava půdy – tři skupiny po deseti žácích v rozsahu 3 hodin na skupinu.
Ukázka strojů na přípravu půdy, seřízení, použití, dle možnosti i ukázka přímo na poli při
práci
- Sklizňové stroje – tři skupiny po deseti žácích v rozsahu 6 hodin na skupinu
Ukázka některých sklizňových strojů, seřízení a použití
3. ročník
Témata – Sklizeň kukuřice – dvě skupiny po 15 žácích – 4 hodiny na skupinu, ukázka
sklízeče na poli, uložení a konzervace kukuřice na statku, technika uložení, mechanizační
prostředky (vaky, žlaby)
- Příprava půdy – tři skupiny po deseti žácích, 6 hodin na skupinu, nácvik
předseťové přípravy půdy na pozemku školního statku,
- Setí – tři skupiny po deseti žácích, 6 hodin na skupinu, nácvik setí obilovin na
pozemku školního statku
- Nácvik orby – tři skupiny po deseti žácích, 6 hodin na skupiny, nácvik orby na
pozemcích školního statku,
- Rozmetání hnoje – tři skupiny po deseti – 6 hod/skupinu, nácvik rozmetání
chlévské mrvy na pozemku školního statku
- Rozmetání průmyslových hnojiv – tři skupiny po deseti žácích – 6 hod/skupinu.
Nácvik rozmetání průmyslového hnojiva na pozemek školního statku
- Veterinární zákroky na zvířatech (skot) – tři skupiny po deseti žácích – 6
hod/skup. Nácvik jednoduchých zákroků na živých zvířatech.
4. ročník
Témata – Sklizeň řepy – dvě skupiny po 15 žácích. 4 hod/skupinu. Ukázka sklizně řepy na
poli, k dispozici mechanizační prostředek
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-

Sklízecí mlátička – dvě skupiny po 15 žácích, 6 hod/skupinu, Seznámení
s činnosti, seřízením, údržbou mechanizačních prostředků
Postřikovač – dvě skupiny po 15 žácích, 6 hod/skup. Seznámení s činnosti,
složením a seřízením stroje.
Obsluha sklízecí řezačky – dvě skupiny po 15 žácích – 6 hod/skup. Seznámení
s konstrukcí, činnosti a seřízením stroje.
Konkrétní rozsah odborného výcviku na ŠS Opava

Učební obor 41-51-H/01 Zemědělec, farmář

Tématický celek výuky
1. ročník
Dílenské montážní práce
Pěstování rostlin
Chov hospodářských zvířat
Celkem za ročník
2. ročník
Dílenské montážní práce
Pěstování rostlin
Chov hospodářských zvířat
Celkem za ročník
3. ročník
Dílenské montážní práce
Pěstování rostlin
Chov hospodářských zvířat
Kurzy (mimo kurz svařování)
Celkem za ročník
Učební obor 41-52-H/01 Zahradník

Tématický celek výuky
1. ročník
Výsev semen zahradnických rostlin
Práce při pěstováni sazenic a sadby
Výsadba sazenic a sadby na stanoviště
Vegetativní rozmnožováni
Řez a speciální ošetřování rostlin
Sklizňové práce
Vazačské práce
Celkem za ročník
2. ročník
Výsev semen zahradnických rostlin
Práce při pěstováni sazenic a sadby
Výsadba sazenic a sadby na stanoviště
Vegetativní rozmnožováni
Řez a speciální ošetřování rostlin
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Sklizňové práce
Vazačské práce
Celkem za ročník
3. ročník
Výsev semen zahradnických rostlin
Práce při pěstováni sazenic a sadby
Výsadba sazenic a sadby na stanoviště
Vegetativní rozmnožováni
Řez a speciální ošetřování rostlin
Sklizňové práce
Vazačské práce
Kurzy
Celkem za ročník
Předpokládané množství odučených žákohodin na
ŠS Opava
Zemědělec, farmář
Zahradník
Celkem za učební obory
Maximální množství žákohodin dle učebních osnov
(učební obory)
Procentický podíl OV na daném pracovišti
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Den mláďat 2015
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Jezdecký oddíl
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4. Přehled o pracovnících
Školní statek k 1. 9. 2014 zaměstnával 31 kmenových pracovníků a 31 přepočtených.
Po nástupu nového ředitele k 1. 6. 2014 došlo k reorganizaci Školního statku Opava, p.o. a
s tím byl spojený úbytek pracovních míst. Počet kmenových zaměstnanců se snížil o 8 osob
na 31 kmenových pracovníků.
Pracovníci školního statku jsou odměňování mzdou v rámci doplňkové činnosti. Zásady
odměňování jsou stanoveny vnitřním mzdovým předpisem a kolektivní smlouvou školního
statku.
Vedení školního statku
- Ing. Vladimír Chmelař, správce ekonomického informačního systému,
tel.: 553 607 104, mail: vladimír.chmelar@skstatek.cz
- Ing. Miroslav Frkal, úsek rostlinné výroby a všech dalších výrob,
tel.: 553 607 129, mail: miroslav.frkal@skstatek.cz
- pan Jaromír Raab, úsek chovu skotu,
tel.: 553 607 156, mail: jaromír.raab@skstatek.cz
- paní Jana Stoklasová, úsek drobnochovu,
tel.: 553 607 136, mail: jana.stoklasova@skstatek.cz
- Ing. Vilém Pavlíček, úsek mechanizace a opravárenství,
tel.: 553 607 130, mail: vilem.pavlicek@skstatek.cz
- paní Lenka Pleplová, úsek maloobchodní prodejny,
tel.: 553 607 143, mail: lenka.pleplova@skstatek.cz
- paní Anežka Lindnerová, úsek ovocné školky,
tel. 553 607 157, mail: anezka.lindnerova@skstatek.cz
- paní Daniela Vajdová, asistentka ředitele,
tel.: 553 607 100, mail: info@skstatek.cz

5. Údaje o přijímacím řízení
Školní statek, Opava, p. o. neorganizuje přijímací řízení žáků školy.

6. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků
Školní statek, Opava, p. o. nezpracovává výsledky o vzdělávání žáků.
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7. Další vzdělávání pracovníků
Všichni vedoucí pracovníci se účastní odborných kurzů a seminářů, které souvisejí s jejich
zaměřením. Ostatní pracovníci se účastní povinných školení, vyplývajících ze zákoníku
práce, ale také vzdělávacích kurzů.

8. Prezentace
Dne 23. 4. – 25. 4. 2015 školní statek ve spolupráci s Masarykovou střední školou
zemědělskou a Vyšší odbornou školou, Opava, p. o. pořádal na svém středisku Drobnochov
již tradiční tématickou výstavu mláďat hospodářských zvířat, které jsou většinou z chovu
školního statku. Na letošní ročník přijala pozvání také Policie ČR a Městské policie, která na
uvedených dnech představila práci policie, ale také výcvik služebních psů. Letošní výstava
byla obohacena o ukázku a výklad ornitologické skupiny, zabývající se chovem dravců.
Nechyběly ani doprovodné soutěže, které byly zaměřeny tématicky na přírodu, ale také na
poznávání zvířat. Obrovský zájem o dny mláďat byl ze strany škol, ale i veřejnosti z celého
kraje. Hojná účast více než 10 tisíc návštěvníků je tím nejlepším oceněním a také výzvou pro
pořádání dalšího ročníku.
Školní statek Opava rovněž zajišťuje na svých pracovištích výcvik hasičů Záchranného útvaru
HZS ČR. Výcvik je zaměřen na manipulaci se zvířaty při mimořádných událostech.
Školní statek svoji činnost propaguje na webových stránkách, webových stránkách
Masarykovy střední školy zemědělské a Vyšší odborné školy, Opava, příspěvková organizace,
v Moravskoslezském deníku, televizi Polar a České televizi. .
Největší prezenční akce ve školním roce 2014/2015:
ČT – Události v regionech 29.09.2015 (Samosběr zeleniny)
TV Polar – Opavský expres 02.09.2015 (Samosběr zeleniny)
Opavský a Hlučínský deník 20.07.2015 (Lidé si mohou nasbírat zeleninu i ovoce)
Moravskoslezský deník 24.04.2015 (Školní statek čekají mohutné úpravy)
Moravskoslezský deník 30.01.2015 (Školní statek jako centrum praktické výuky)
ČT 28.11.2014 (Drobnochov - Svatomartinská husa
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Výsledky žáků naší školy ve Středoškolské odborné činnosti 2014/2015
Školní přehlídka 10. 3. 2015, okresní přehlídka 14. 4. 2015, krajská přehlídka 12. 5. 2015
Číslo oboru
Název práce
Autor
Umístění
okresní
přehlídka
03 Chemie
Filip
Modelování interakcí
1.
2.
signálních lipidů s cytochromy Vaníček
P450 5A1 a 8A1
03 Chemie
Vojtěch
2.
3.
Moravec
Nukleové kyseliny pod
Michael
drobnohledem počítače
Ručka
04 Biologie
Matěj
Parazité skotu
1.
Vzdal se
Vaida
postupu
04 Biologie
Lenka
Ověřování antimikrobiálních
6.
Žuffová –
účinků medu
Kunčová
06
Viktor
4.
Zdravotnictví
Edukace žáků středních škol o Chromý
darování krve
06
Stanovení složení vyšších
1.
5.
Zdravotnictví
Ketrin
mastných kyselin ne
Jedličková
vybraných potravinářských
olejích plynovou
chromatografií
07 Zemědělství,
2.
Vzdala se
potravinářství,
postupu
lesní a vodní
Marie
Ověření možností venkovního
hospodářství
Vitásková
napájení včel
07 Zemědělství, Odrůdový pokus na máku
potravinářství,
setém (Papaver somniferum
lesní a vodní
L.)
hospodářství
07 Zemědělství,
potravinářství,
lesní a vodní
Kvalita pekařské mouky
hospodářství
08
Ochrana a
tvorba životního
prostředí
08
Ochrana a
tvorba životního
prostředí

Monitoring organismů
v zatopeném lomu ve
Svobodných Heřmanicích se
zaměřením na skupiny Sinice,
Řasy a Chromista
Analýza vodních bezobratlých
na lokalitě Palhanecká
pískovna
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1.

2.

Lucie
Bilíková

3.
Milan Dak

4.
Nikola
Brexová

2.
Marek
Rusinský

5.

Výsledky žáků naší školy v projektu Excelence středních škol
Excelence středních škol
pořadí středních škol Moravskoslezského kraje dle úspěšnosti v krajských a celostátních
soutěžích

Pořadí
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

ŠKOLA - složený název
Gymnázium Mírová 1442 Karviná - Nové Město PSČ: 73506
Mendelovo gymnázium Komenského 5 Opava PSČ: 74601
Wichterlovo gymnázium Čs. exilu 669 Ostrava - Poruba PSČ: 70800
Gymnázium a SPŠ elektro. a informatiky Křižíkova 1258 Frenštát pod Radhoštěm
SPŠ elektrotechniky a informatiky Kratochvílova 7 Ostrava - Moravská Ostrava
PSČ: 70200
Gymnázium Olgy Havlové M. Majerové 1691 Ostrava - Poruba PSČ: 70800
Masarykova SŠ zemědělská a VOŠ Purkyňova 12 Opava PSČ: 74601
Slezské gymnázium Zámecký okruh 848 Opava PSČ: 74601
Gymnázium Studentská 11 Havířov-Podlesí PSČ: 73601
Gymnázium Volgogradská 6a Ostrava - Zábřeh PSČ: 70030
Gymnázium Komenského 713 Třinec PSČ: 73961
Gymnázium M. Koperníka 17. listopadu 526 Bílovec PSČ: 74311
Gymnázium P. Bezruče Čs. armády 517 Frýdek-Místek PSČ: 73801
Gymnázium Fr.Živného Jana Palacha 794 Bohumín PSČ: 73581
Střední škola průmyslová a umělecká Praskova 8 Opava PSČ: 74601
Střední škola Kapitána Jasioka 50 Havířov - Prostřední Suchá PSČ: 73564
SPŠ chem. ak. Heyrovského a Gymnázium Středoškolská 1 Ostrava - Zábřeh PSČ:
70030
Střední průmyslová škola stavební Mírová 3 Opava PSČ: 74666
Gymnázium Hladnov a JŠ s právem SJZ Hladnovská 35 Ostrava - Slezská Ostrava
PSČ: 71000
Gymnázium a SOŠ Palackého 50 Nový Jičín PSČ: 74111
Gymnázium Komenského 2 Havířov - Město PSČ: 73601
SPŠ a OA Kavalcova 1 Bruntál PSČ: 79201
Janáčkova konzervatoř a Gymnázium Českobratrská 40 Ostrava - Moravská
Ostrava PSČ: 70200
Střední průmyslová škola Žižkova 1818 Karviná - Hranice PSČ: 73301
SPŠ elektrotechnická Makarenkova 1 Havířov - Město PSČ: 73601
Gymnázium nám. T. G. Masaryka 1260 Frýdlant nad Ostravicí PSČ: 73911
Masarykovo gymnázium Jičínská 528 Příbor PSČ: 74258
Gymnázium Josefa Kainara Dr. Ed. Beneše 7 Hlučín PSČ: 74811
SPŠ, OA a JŠ s PSJZ 28. října 1598 Frýdek-Místek PSČ: 73802
Gymnázium Smetanův okruh 2 Krnov PSČ: 79401
Gymnázium Fr. Hajdy 34 Ostrava - Hrabůvka PSČ: 70030
Gymnázium a Obchodní akademie Masarykova tř. 1313 Orlová - Lutyně PSČ:
73514
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Finanční
dotace
škole
161574
137974
112557
98034
90772
78699
72618
68987
63540
59910
59456
56279
54463
49017
45386
43571
36309
36309
36218
34493
29047
27232
27232
27232
27232
21785
21785
21785
19970
18154
18154
18154

33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.

Jazykové gymnázium Pavla Tigrida G. Klimenta 493 Ostrava - Poruba PSČ: 70800
Základní škola a gymnázium Komenského 754 Vítkov PSČ: 74901
Střední škola společného stravování Krakovská 1095 Ostrava - Hrabůvka PSČ:
70030
VOŠ, SOŠ a SOU Husova 1302 Kopřivnice PSČ: 74221
SPŠ stavební Středoškolská 3 Ostrava - Zábřeh PSČ: 70030
Střední škola technická a dopravní Moravská 2 Ostrava - Vítkovice PSČ: 70300
Střed.škola automob.,mechaniz. a podnik. Opavská 49 Krnov PSČ: 79401
Střední zdravotnická škola Dvořákovy sady 2 Opava PSČ: 74621
Všeobecné a sportovní gymnázium Dukelská 1 Bruntál PSČ: 79201
Obchodní akademie Sokola Tůmy 12 Český Těšín PSČ: 73701
Obchodní akademie a VOŠ sociální Karasova 16 Ostrava - Mariánské Hory PSČ:
70900
Matiční gymnázium Dr. Šmerala 25 Ostrava PSČ: 72804
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12708
10893
9077
9077
9077
9077
9077
7262
5446
3631
1815
1815

Výsledky žáků naší školy v celostátní soutěži zemědělských škol oboru
Agropodnikání
Žák školy Robin Malohlava získal v celostátní soutěži jízdy zručnosti s traktorem pod
záštitou ministra zemědělství Ing. Mariana Jurečky 1. místo mezi 27 soutěžícími z 27
škol ČR.
Soutěž se konala 23. a 24. 4. 2015 v Benešově u Prahy
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Výsledky žáků naší školy v celostátní soutěži zahradnických škol
Žákyně školy Petra Chudá získala v celostátní soutěži ve floristice „Otevírání jara
2015“ záštitou předsedy svazu květinářů a floristů ČR 1. místo mezi 17 soutěžícími.
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9. Inspekční činnost
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37

38

39

40

41

42

43

44

45

46
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10. Základní údaje o hospodaření (rok 2014)
Příspěvek na provoz
V tom:
Příspěvky a dotace od zřizovatele

Kč

5.431.000,00

Kč

5.431.000,00

Odvod do rozpočtu kraje – odvod z investičního fondu

Kč

0.00

Výsledek hospodaření za rok 2014

Kč

1.601,43

Rozbor příjmů z vlastní činnosti
Celkové výnosy dosáhly hodnoty 42 251,37 tis. Kč, což je o 1 025,08 tis. Kč nižší než v roce
2013. V hlavní činnosti se výnosy snížily proti minulému roku o 116,89 tis. Kč. Doplňková
činnost dosáhla výnosy na úrovni 36 644,94 tis. Kč, což je o 908,20 tis. Kč méně než v roce
2013.
Školní statek ve sledovaném období čerpal dotace do doplňkové činnosti prostřednictvím
Zemědělského intervenčního fondu.
Přehled dotací poskytnutých prostřednictvím Zemědělského intervenčního fondu za období
roku 2014.
-Platba na plochu zemědělské půdy
-Platba meziplodiny
-Oddělená platba na cukr
-Dotace na přežvýkavce
-Dotace na tržní produkci krav

4 133,68 tis. Kč
172,42 tis. Kč
1 584,54 tis. Kč
22,59 tis Kč
0,00 tis. Kč

Platby byly poskytnuty prostřednictvím Zemědělského intervenčního fondu a to na základě
podaných žádostí a splnění všech podmínek, které vycházejí z nařízení EU. Tyto dotace jsou
vypláceny z dotačních titulů EU.
Dále školní statek obdržel dotace, které byly vypláceny prostřednictvím Ministerstva
zemědělství na podporu pojištění zvířat proti nákaze, vybraných plodin proti škodám a
udržení genetického potenciálu hospodářských zvířat ve výši 32,33 tis. Kč.
Další dotace byly na podporu včelařství poskytnuté Českým svazem včelařů, o.s. ve výši 0,82
tis.Kč.
Vyhodnocení čerpání účelových prostředků z rozpočtu zřizovatele
Dotace na provoz od zřizovatele byla poskytnuta ve výši 5 431 tis. Kč
- z toho na krytí provozních nákladů 5 203 tis. Kč
na krytí odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku 174 tis. Kč
na krytí nákladů spojených s PaP a FaMa+ 54 tis. Kč
Účelové prostředky poskytnuté Školnímu statku byly bez zbytku vyčerpány.
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Doplňková činnost
Doplňková činnost je stále nejdůležitější činností pro školní statek, protože tvoří největší podíl
příjmů a ovlivňuje celkové hospodaření organizace. Z důvodů snižování výměry, omezování
chovu skotu dochází postupně ke snižování objemu produkce, která je tvořena doplňkovou
činností. V rámci doplňkové činnosti je taktéž vykonávána produktivní práce studentů a žáků,
která byla ve sledovaném období ve výši 176 669,- Kč.
Školní statek, Opava, p.o. může čerpat další finanční prostředky prostřednictvím Státního
zemědělského intervenčního fondu, který zajišťuje čerpání financí z Evropské unie.
Ostatní činnosti se zemědělskou výrobou souvisí, tzn. jsou obslužnými činnostmi pro
zemědělství, nebo na ni navazují:
Silniční motorová doprava
Opravy silničních vozidel
Dopravní služby speciálními vozidly
Demolice a zemní práce
Obchodní činnost pro zemědělství, zahradnictví, lesnictví a myslivost.
Výsledek hospodaření
Závazný ukazatel stanovený zřizovatelem pro rok 2014 byl splněn. Dosažený zisk činí
1601,43 Kč.
V hlavní činnosti byl dosažen výsledek 1,26 Kč, doplňková činnost skončila se ziskem
1600,17 Kč.
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11. Hlavní úkoly nového vedení Školního statku Opava, příspěvková
organizace ve školním roce 2014/2015
 stabilizace velmi neklidné atmosféry na školním statku – nejistota, strach, neznalost
koncepce
 řešení velmi citlivé a léta odkládané personální otázky, velký počet pracovníků,
nejasné kompetence, nutnost reorganizace, snižování počtu pracovníků z 39 na 32
 zabezpečení objektů – budování bran, kamerového systému – zapojené vlastní zdroje
školního statku
 snaha po stabilizaci půdního fondu školního statku – jednání s majiteli, restituenty,
církví
 jednání o prolínání činností školy a školního statku, výraznější zapojení pedagogů a
žáků do činnosti, větší aspekt na výukové poslání statku
 řešení problémů způsobených bývalým vedením – vystavění a provozování kotelny a
komínů bez stavebního povolení – snaha zabránit odstranění nepovolené stavby
nařízené Odborem výstavby Magistrátu města Opavy, tým odborníků pro dodatečné
stavební povolení, řešení správního deliktu, snaha eliminace pokut
 ekonomický a právní audit – odstraňování problémů ve vnitřním kontrolním systému,
v souladu se zásadami vztahu kraje k příspěvkovým organizacím, ve vedení
předepsané agendy
 spolupráce s odborem kontroly Krajského úřadu Moravskoslezského kraje při
hodnocení situace Školního statku v Opavě
 snaha hledat zdroje financování projektu „Vybudování centra zemědělského
vzdělávání“ – zapojení vlastních zdrojů Školního statku a příspěvku na účelovost,
jednání s představiteli Krajského úřadu – náměstkyní hejtmana pro oblast školství
Mgr. Věrou Palkovou a vedoucím odboru školství, mládeže a sportu PaedDr. Liborem
Lenčem, jednání s Krajskou Agrární komorou, dopis a osobní setkání s ministrem
zemědělství Ing. Marianem Jurečkou, dopis a žádost o osobní setkání s prezidentem
Agrární komory ČR Ing. Miroslavem Tomanem, CSc., studium IROP pro možnost
financování projektu
 jednání na ministerstvech, v poslanecké sněmovně ohledně nového programovacího
období, projektech iROP se zaměřením na centra odborné výuky
 sestavení týmu managementu školního statku a jednání se zemědělskými odborníky,
projektanty a dalšími odborníky o možnostech ekonomicky a výukově nejlepšího
uspořádání zmenšeného školního statku, který neustále patří k zařízením s největším
vzdělávacím potenciálem v ČR, avšak přerodem zemědělství po vstupu do EU a
nečinností předchozího vedení zastaral a ztratil velkou část svého vzdělávacího
poslání
 tvorba studií rekonstrukce školního statku v uceleném komplexu pro tvorbu centra
odborného vzdělávání v oblasti zaměření školy
 řešení situace nadbytečných zastaralých komplexů budov v rámci odloučeného
pracoviště Stěbořice a části budov na farmě Olomoucká ulice, Opava.
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12. Koncepce nového vedení Školního statku Opava, p. o.
Navrhovaná tvorba koncepce fungování školního statku – zcela v souladu s „Koncepcí
rozvoje školského zařízení – Školního statku v Opavě“, předloženou ke konkurznímu řízení
v květnu 2014 současným ředitelem školního statku ing. Arnoštem Kleinem.
Hlavní body koncepce rozvoje školního statku:
1. Vytipování objektů, které jsou nadbytečné – ucelené areály, které neplní účel vzdělávací
ani stabilizační, léta zastarávají, nemají potenciál využití a způsobují ekonomické a
bezpečnostní problémy – převedení odborníkům Krajského úřadu k dalšímu využití,
prodeji, pronájmu, jinému využití:
- celý areál Stěbořice,
- ucelená část areálu farmy Olomoucká ulice.
2.

Koncepce zmenšení a ekonomické stabilizace střediska Farma Olomoucká ulice včetně
zabezpečení moderního výukovému charakteru formou výstavby 2 nových výukových
stájí pro chov skotu a chov prasat na farmě Olomoucká.

3. Koncepce stavebních úprav nevyužitých prostor na učebny v jedinečném areálu
Drobnochovu.
4.

Koncepce likvidace rozsáhlého areálu zastaralých a nefunkčních skleníků a zařízení
výukové a produkční okrasné zahrady spolu s Garden centrem navazují na současnou
zahradní prodejnu.

5. Koncepce stavebních úprav pro v\budování odborných učeben, laboratoří a testačních
dílen, pro maximální využití hlavního areálu školního statku, který je krásný, avšak
nevyužitý a má potenciál využití pro výuku a vzdělání a opuštění odloučených pracovišť,
která jsou nekoncepční a zatěžující.
6. Jednání se zřizovatelem o úpravách Zásad vztahů kraje k příspěvkovým organizacím pro
specifickou organizaci Školní statek v Opavě. Uzavírání smluv nad 1 rok se souhlasem
Rady kraje je v současném systému pronajímání půdy s mnoha vlastníky a obrovským
tlakem konkurence na získání těchto pozemků handicap, které může být pro školní statek
z hlediska hospodaření na půdě likvidační. Možnost prodeje movitého majetku – starší
technika a technologie jsou možným příjmem pro pořízení nových.
Předloženými body navrhované koncepce modernizace a zeštíhlení školního statku dojde
k tvorbě moderního vzdělávacího centra, které je oborově nutné. Centra využitelného pro 650
žáků a studentů školy, pro jiné školy s podobným zaměřením, pro rozsáhlé celoživotní
vzdělávání a profesní kvalifikace. Školní statek a jeho vzdělávací charakter budou vyřešeny
na dlouhou dobu, koncepčně, provozně co nejvíce úsporně, dojde k odstranění mnoha
odloučených pracovišť, k vytvoření moderního praktického pracoviště.
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Pokud se podaří realizace plánované koncepce centra odborného vzdělávání v oboru, bude
škola spolu se školním statkem tvořit jedinečné centrum odborného vzdělávání, které nemá
v ČR obdoby.
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Specifikace parametrů Centra odborného vzdělávání (COV)
Sektor zemědělství – Školní statek Opava, p.o.
Téma: Specifikace parametrů Centra odborného vzdělávání (zemědělství)
Centrum by mělo mít kapacitu 300 - 600 žáků ročně
(individuální a blokové učební praxe pro 1. – 3. ročníky oborů 41-51-H/01 Zemědělec –
farmář a 41-41-M/01 Agropodnikání pro žáky Masarykovy střední školy zemědělské a
Vyšší odborné školy v Opavě, pro žáky stejných nebo podobných oborů skupiny 41
z jiných škol v Moravskoslezském kraji, v případě dohody krajů i pro jiné kraje –
konkrétní domluva – nejlépe týdenní turnusy pro třídu v 1., 2. a 3. ročníku
s domluvenými tématy dle ŠVP)
VYBAVENÍ CENTRA
Ubytování
- ubytovací kapacita Domova mládeže v těsném sousedství centra - vyčleněno 30 lůžek dle
dohody krajů a škol (dohodnout platbu nákladů na ubytování)
Stravování
- ubytovací a stravovací zařízení je zapsáno v rejstříku škol, školní jídelna je schopna zajistit
celodenní stravování pro dalších 30 osob (dohodnout platbu nákladů na ubytování)
Živočišná výroba
– chov skotu (bez tržní produkce a s tržní produkcí), chov prasat (porodna, odchovna, výkrm)
a drobnochovy (ovce, kozy, drůbež – hrabavá i vodní), chov koní
Rostlinná výroba
- obiloviny, včetně kukuřice, řepka, okopaniny, technické a speciální plodiny, luskoviny,
povinný greening
Pokusnická činnost a spolupráce s firmami, univerzitami a se zemědělským výzkumem
dlouhodobě realizována. Plán na rozšíření.
Výměra
- 550 ha zemědělské půdy (nutná podmínka vzniku centra, potřeba stabilizace části půdy
koupí nebo dlouhodobými pronájmy)
Ostatní vybavení
- krytá výcviková hala pro seřízení a provoz techniky v klimaticky nepříznivých podmínkách,
testační středisko, dílny specializované pro výuku jednotlivých zemědělských činností,
odborné učebny, učebny ve stájích, sociální zázemí – šatny, wc , sprchy pro žáky i obslužný
personál
Požadavky na kvalifikační předpoklady
- minimálně dvacetiletá zkušenost s praktickým vyučováním v zemědělských oborech
- dostatečný počet kvalifikovaných učitelů praxe a instruktorů
Doporučená personální struktura navíc pro výukové centrum - (dohodnout platbu
nákladů na ubytování)
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- pedagogové podřízení vedoucímu pro výuku: 1 zootechnik, 1 agronom, 1 mechanizátor,
1 ekonom, 2 techničtí pracovníci - traktoristé
Vybavení technikou
Nadstandardní – počet strojů (např. traktory) musí mít možnost používat více žáků (do
budoucna lze počítat s partnerskou podporou zemědělských podnikatelů resp. dodavatelů
zemědělské techniky)
Technologie musí umožnit zvládnout veškerou činnost Centra. Specifikace daná dohodou.
Inventura strojního vybavení, porovnání s požadavky na centrum, doplnění techniky.
Udržitelnost
Po dobu udržitelnosti projektu se zřizovatel (kraj), případně spolupracující kraje zaváží, že
budou podporovat zemědělské vzdělávání a vybudované praktické zázemí
Doporučení
Souběžně realizovat projekt VVV pro provoz centra odborného vzdělávání
Finanční náročnost dobudování centra
- investice do stájí, haly, učeben, strojního vybavení – 100 – 150 mil. Kč dle dohody krajů na
vybavenost a rozsah
- provozní náklady – platy osob v centru, cestovné, ubytování, stravování, pedagogický dozor,
provoz techniky……

54

Fotodokumentace současného stavu areálu farma Olomoucká
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Fotodokumentace současného stavu areálu chovu drobného zvířectva a koní drobnochovu
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Fotodokumentace současného stavu skleníkového areálu
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Fotodokumentace současného stavu areálu Englišova 526

58

59

Fotodokumentace současného stavu areálu Stěbořice

Pozn.: Odloučené pracoviště Stěbořice bylo na základě smlouvy mezi Moravskoslezským
krajem a obcí Stěbořice k 30. 7. 2015 předáno obci Stěbořice.
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Fotodokumentace současného stavu pracoviště - ovocná školka
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Veškeré použité fotografické materiály jsou použity v souladu s § 12, odst. 1 Občanského
zákona a v souladu se Zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění
pozdějších předpisů (poslední úprava k 1. 4. 2009) a školské zařízení má k jejich použití
písemný souhlas.
Výroční zpráva o činnosti školského zařízení je zpracována v souladu s Vyhláškou č.
255/2009 Sb., kterou se mění vyhláška č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti
dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy.
Výroční zprávu zpracoval a předkládá: Ing. Arnošt Klein, ředitel Školního statku Opava, p.o.

S výroční zprávou byli seznámeni zaměstnanci Školního statku Opava, p.o. na poradě dne
6. října 2015.
V Opavě dne 7. října 2015

Ing. Arnošt Klein
ředitel školy a školního statku
Školní statek, Opava, příspěvková organizace
Englišova 526
746 01 Opava
tel: 553 607 100
fax. 553 607 177
e-mail: info@skstatek.cz
www.skstatek.cz
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