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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. 

 

 

mailto:info@skstatek.cz
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2. Vedení školního statku 

 
Ředitel Školního statku  Ing. Arnošt Klein  (od 1. 6. 2014) 

Ekonom    Ing. Vladimír Chmelař 

Vedoucí výroby   Ing. Miroslav Frkal 

 

Kontakty:     

Telefon    553 607 111 

Fax     553 607 177 

e-mail     info@skstatek.cz 

webové stránky   www.skstatek.cz 

 

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 

2014 – Rada kraje jmenuje nového ředitele školního statku ing. Arnošta Kleina 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 580 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 pro výkrm. Nová nosná 

koncepce, k níž se uvažuje kupříkladu přiřadit ukázkové malé chovy zvířat, je ve vývoji. 

V oblasti chovu hospodářských zvířat chce školní statek doplnit současný stav chovu skotu na 

výkrm o výukové stáje chovu skotu pro produkci mléka a chovu prasat, které ve vzdělávací 

nabídce praxí a odborného výcviku školního statku chybí.  

Se zřetelnou revitalizací se počítá rovněž v okrasném zahradnictví. Statek chce udržet a 

pozvednout úroveň nabídky celoroční produkce zeleninové sadby, letniček a trvalek. V tomto 

směru hodlá investovat do výstavby nového, technologicky moderního skleníku a doplnit 

areál a odpočinkovou a vzdělávací expozici okrasného zahradnictví, na které spolupracuje se 

zahradnickou fakultou Mendelovy univerzity v Brně. . 

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 v Opavě je samostatnou příspěvkovou organizací kraje, jejímž posláním je 

vytvářet podmínky pro praktické vyučování žáků středních zemědělských a zahradnických 

škol. 

 

Školní statek v Opavě vznikl v roce 1923 pronájmem dvora Kliplák od Řádu německých 

rytířů včetně polností v těsné blízkosti nově vznikající zemědělské školy. Do své správy 

převzala škola statek v roce 1925. Na základě trhové smlouvy v roce 1933 mezi Řádem 

německých rytířů a Ministerstvem zemědělství převzala škola statek do vlastnictví. Postupně 

se rozrůstal až na 823 ha zemědělské půdy a rozsáhlými investicemi v 70. a 80. letech 20. 

století se stal nejmodernějším účelovým zemědělským zařízením v České republice. Školní 

statek nebyl vázán přímými restitučními nároky, naopak půda byla zčásti vrácena původním 

majitelům a na základě smluv je obhospodařována. Další půda je v držení pozemkového 

fondu.  

 

Vlastnictví pozemků do dnešní doby patří k největším problémům školního statku. 

Struktura je následující: 

- pozemky v nájmu od Pozemkového fondu ČR   246,71 ha, 

- pozemky v nájmu od vlastníků půdy    320,42 ha, 

- pozemky v nájmu od Magistrátu města Opava                14,40 ha, 

- pozemky ve správě od Krajského úřadu                   5,14 ha. 

Školní statek v loňském roce užíval celkem 586,67 ha zemědělské půdy. 

 

Dalším obrovským problémem školního statku je morální i fyzické zastarání budov, 

technologií a techniky za posledních 20 – 30 let. V době rozkvětu a rozsáhlých investic v 80. 

letech měl školní statek moderní farmu chovu skotu pro cca 1000 ks zvířat včetně 

multifunkční učebny ve stáji, rozsáhlé chovy prasat ve Stěbořicích, skleníkový areál o rozloze 

cca 0,75 ha plochy, ovocnou školku, prodejnu zahradnických potřeb, areál drobnochovu, síť 

odborných učeben praxe, doplňkové zařízení rehabilitací, restaurační zařízení apod.  

 

Od roku 1985 do roku 2015 však nedocházelo k žádné investiční činnosti, opravy nedokázaly 

pokrýt morální a fyzické zastarávání a školní statek se postupně stal z ukázkového školního 

zařízení zastaralým zemědělským podnikem. Na rozdíl od ostatních podnikatelských subjektů 

nebyl schopen využít dotační tituly pro modernizaci zemědělství a nebyl schopen zpracovat a 

předložit projekt na modernizaci školského zařízení.  

Velmi zastarala mechanizační technika pro pěstování rostlin – traktory, stroje pro obdělávání 

půdy, setí, sklizeň.  

Nejhorší důsledky však mělo zastarání technologií v oblasti chovu hospodářských zvířat. Zde 

šel rozvoj oboru, požadavky na stáje a tzv. welfare hospodářkých zvířat rychlým krokem 

kupředu a ostře kontrastoval s podmínkami školního statku. V této oblasti se stal postupně 

statek zaostalým zemědělským podnikem naprosto nevhodným pro moderní výuku.  Postupně 

byl ukončen chov prasat následně chov skotu. Pro svůj havarijní stav byly definitivně zavřeny 

skleníky.  

Z areálů se mnoha součástí školního statku se staly chátrající zařízení  naprosto nevhodné pro 

výuku, rekonstrukci, nebezpečné svému okolí.  

Situace ostře kontrastovala s rozvojem školy, která neustále napříč demografickému propadu 

ostatních škol navyšovala počty žáků. O učební obory Zemědělec-farmář a Zahradník i 

maturitní obor Agropodnikání je velký zájem. Kapacita tříd je zcela naplněna a zájem o 

studium převyšuje kapacitní možnosti školy. 
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Svou výukovou funkci v současné době plní pouze částečně oblast pěstování rostlin, ovocná 

školka, ekonomika a plně pak účelové zařízení drobnochovu. Chov skotu, prasat, většina 

zahradnických činností pak není možné na současném školním statku vykonávat. 

 

Přesto však byl školní statek v Opavě jedním z mála školních statků napříč Českou 

republikou, který zůstal v činnosti, plnil alespoň omezeně svou vzdělávací úlohu a v areálu se 

sousední Masarykovou střední školou zemědělskou a Vyšší odbornou školou, příspěvková 

organizace v sobě uchoval obrovský potenciál rozvoje a možnost navrácení své důležité 

vzdělávací funkce jako centra praktické odborné výchovy žáků zemědělských a 

zahradnických oborů. Ta je zajištěna také jmenováním do funkce ředitele školního statku 

ředitele sousední Masarykovy střední školy zemědělské a Vyšší odborné školy, který má 

rozvoj vzdělávací funkce statku ve své koncepci.  

 

Otázka další existence a rozsahu vykonávaných činností statku je předmětem analýz od roku 

2005. V roce 2014 bylo vedením kraje rozhodnuto o podpoře statku směrem k činnosti 

organizace zaměřené na vzdělávání žáků, ale v dané době bez finanční investice. O 

modernizaci školního statku rozhodlo zastupitelstvo kraje k usnesení rady kraje č. 62/4921 ze 

dne 17. 2. 2015   (č. usnesení)   13/1167.           

 

Zásadním problémem je potřeba výrazné modernizace statku, a to v oblasti chovu 

hospodářských zvířat, mechanizace, skleníkového areálu a zázemí pro výuku.  Byly 

vytvořeny 4 projektové dokumentace rozvoje školního statku zaměřené na rekonstrukci 

nefunkčních objektů na učebny a laboratoře, vybudování moderních výukových stájí pro chov 

skotu a prasat, modernizaci skleníkového areálu a rekonstrukci starého kravínu na dílny a 

testační středisko.  

 

Statek byl po desetiletí nejmodernější vzdělávací institucí svého oboru v ČR a jako jeden ze 

tří statků v ČR má potenciál se na toto místo znovu vrátit. Zároveň by se touto modernizací 

statek stal centrem zemědělského školství nejen v našem kraji, ale také lídrem v ukázce 

nových technologií využitelných v oblasti počátečního i dalšího vzdělávání v zemědělství. 

V roce 2017 pak byly díky koncepci nového vedení kraje započaly dílčí rekonstrukce 

školního statku.  

 

Činnost statku je zaměřena na živočišnou výrobu (nyní omezena na chov skotu), rostlinnou 

výrobu (obhospodařuje 587 ha zemědělské půdy; produkce tržních plodin, např. pšenice, 

ječmen, řepka, cukrová řepa, kukuřice, mák), zahradnictví, drobnochov (králíci, vodní a 

hrabavá drůbež, kozy, ovce, koně - jezdecký oddíl) a doplňkové aktivity (silniční doprava).  

Ekonomickým rozporem v činnosti statku je skutečnost, že vzdělávací potřeby školy vyžadují 

co největší pestrost zemědělské činnosti, kdežto rentabilita provozu statku naopak vyžaduje 

maximální specializaci činností. Průměrné roční tržby statku za posledních 5 let činí 40,18 

mil. Kč a příspěvek zřizovatele na provoz se pohyboval dlouhé období na 5,2 mil Kč a před 2 

lety byl díky své omezené funkčnosti snížen na 3,7 mil. Kč. 
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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 lehkých-

nosných, středně velkých a velkých plemen. 

+Husa landeská           +Kachna pižmová       +Kachna pekingská          +Indický běžec 

 

 

  

   

 

 

 

 

 

 

http://www.skstatek.cz/statek/drobnochov/chov-drubeze/
http://www.skstatek.cz/statek/drobnochov/chov-drubeze/
http://www.skstatek.cz/statek/drobnochov/chov-drubeze/
http://www.skstatek.cz/statek/drobnochov/chov-drubeze/
http://www.skstatek.cz/new/wp-content/gallery/drubez_leghornka_bila/01.jpg
http://www.skstatek.cz/new/wp-content/gallery/drubez_leghornka_bila/02.jpg
http://www.skstatek.cz/statek/drobnochov/chov-drubeze/
http://www.skstatek.cz/statek/drobnochov/chov-drubeze/
http://www.skstatek.cz/statek/drobnochov/chov-drubeze/
http://www.skstatek.cz/statek/drobnochov/chov-drubeze/
http://www.skstatek.cz/statek/drobnochov/chov-drubeze/
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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 odchováváme 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 osmiletého 

českého teplokrevníka Piere Cardin s 

velkým potencionálem do sportu, 

http://www.skstatek.cz/statek/drobnochov/chov-koz/
http://www.skstatek.cz/statek/drobnochov/chov-kraliku/
http://www.skstatek.cz/statek/drobnochov/chov-kraliku/
http://www.skstatek.cz/statek/drobnochov/chov-kraliku/
http://www.skstatek.cz/statek/drobnochov/chov-kraliku/
http://www.skstatek.cz/statek/drobnochov/chov-kraliku/
http://www.skstatek.cz/new/wp-content/gallery/kralici_cesky_albin/01.jpg
http://www.skstatek.cz/statek/drobnochov/chov-ovci/
http://www.skstatek.cz/new/wp-content/gallery/ovce/01.jpg
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sedmiletého Mušketýra a sedmiletou Lavinu – krásnou hodnou poničku. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.skstatek.cz/new/wp-content/gallery/kone/01.jpg
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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 podle oborů 
 

  2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 

Agropodnikání 223 216 221 215 221 196 194 

Chemik operátor  0 0 0 0 0 0 42 

Přírodovědné lyceum 0 0 28 51 73 96 102 

Ekologie a životní 

prostředí 0 0 0 0 0 26 58 

Zemědělec - farmář 154 151 124 109 87 72 87 

Zahradník 0 0 30 60 77 61 47 

Nástavba Podnikání 0 0 0 0 0 32 51 

VOŠ Regionální politika 0 0 0 0 38 56 50 

 

  2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 

Agropodnikání 157 105 126 116 114 114 127 

Chemik operátor  69 96 121 114 119 118 118 

Přírodovědné lyceum 103 104 107 103 108 111 110 

Ekologie a životní 

prostředí 51 48 26 19 16 15 14 

Zemědělec - farmář 75 90 90 90 96 110 106 

Zahradník 63 73 84 83 82 77 79 

Nástavba Podnikání 55 39 41 50 57 60 56 

VOŠ Regionální politika 57 51 61 55 50 41 40 

 

  2017/18       

Agropodnikání 123       

Chemik operátor  121       

Přírodovědné lyceum 113       

Ekologie a životní 

prostředí 0       

Zemědělec - farmář 124       

Zahradník 75       

Nástavba Podnikání 54       

VOŠ Regionální politika 31       
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Počty žáků školy 
 

  2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 

SOU 154 151 154 169 164 133 

SOŠ 223 216 249 266 294 350 

VOŠ 0 0 0 0 38 56 

celkem 377 367 403 435 496 539 

 

  2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 

SOU 122 138 163 174 173 176 

SOŠ 449 435 417 421 402 414 

VOŠ 50 57 51 61 55 50 

celkem 621 630 631 656 630 640 

 

  2015/16 2016/17 2017/18 

   SOU 187 185 199 

   SOŠ 418 425 411 

   VOŠ 41 40 31 

   celkem 646 650 641 
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Vývoj celkového počtu žákohodin na školním statku v Opavě 
 

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:  

  22 102  žákohodin v učebních oborech  (19 269 žákohodin ve školním roce 

2016/2017, 15 034  žákohodin  ve školním roce 2015/2016, 12 838 žákohodin ve 

školním  roce 2014/2015, 9 662 žákohodin ve školním  roce 2013/2014), 

    5 402  žákohodin ve studijních oborech (5 559 řákohodin ve školním roce 

2016/2017, 7 936  žákohodin  ve školním roce 2015/2016, 7 050 žákohodin ve 

školním  roce 2014/2015, 6 474 žákohodin ve školním  roce 2013/2014). 

 

Celkem bylo odučeno 27 504 žákohodin a došlo k nárůstu 2 214 žákohodin oproti roku 

2016/2017,   4 534 žákohodin oproti roku 2015/2016,  7 614 žákohodin oproti roku 

2014/2015, 11 214 žákohodin oproti roku 2013/2014 a o 13 214 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. 

 

Na úseku praxe došlo k poklesu počtu žákohodin převodem pěstebních prací ve sklenících ze 

školního statku (nebezpečné a uzavřené skleníkové hospodářství) na školu, menším využitím 

zastaralých pracovišť mimo drobnochov a ovocnou školku.  

 

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. III. IV. 

počet žáků k 30. září 2017 28 34 30 31 

Celkový počet žáků k 30. 9. 2017 ve studijním  směru na škole 123 

 

 

Subjekty, ve kterých se konala výuka praxe v roce 2017/2018 

 
Název subjektu Procenta 

Vlastní pracoviště školy 38,2 % 

Školní statek Opava 21,2 % 

ZP Otice a.s. 7,4 % 

Prohorses Otice a hřebčín Hošák Fiala 4,7 % 

BEST s.r.o. 4,0 % 

Ostatní smluvní pracoviště 24,5 % 

CELKEM 100,0 % 
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Škola realizovala výuku odborného výcviku pro žáky učebních oborů 
 

 

Rozdělení žáků učebních směrů dle oborů 
 

 

 

 
 

 

 

 

Stanovení počtu žákohodin při výuce odborného výcviku v roce 2017/2018 
 

Plánované počty hodin u 

jednotlivých oborů 

Počet 

žáků 

Stanovený 

počet hodin 

OV 

Celkový 

počet hodin 

Žákohodiny dle 

oborů 

Zemědělec 1. ročník 46 495 22770 

58860 

Zemědělec 2. ročník 32 495 15840 

Zemědělec 3. ročník 45 450 20250 

Zahradník 1. ročník 23 495 11385 

34650 

Zahradník 2. ročník 27 495 13365 

Zahradník 3. ročník 22 450 9900 

Plánovaný celkový počet 

žákohodin v roce 2017/2018 195 

  
93510 

 

kód a název oboru 41-51-H/01 Zemědělec, farmář 

ročník  I. II. III. 

počet žáků k 30. září 2017 46 32 45 

kód a název oboru 41-52-H/01 Zahradník 

ročník  I. II. III. 

počet žáků k 30. září 2017 23 27 22 

Celkový počet žáků k 30. 9. 2017  v učebních směrech na škole                          195                     
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Využití pracovišť při odborném výcviku v roce 2017/2018 
 

Pracoviště OV Využití v % 

MSŠZE a VOŠ 42,0% 

ŠS Opava 27,0% 

ZAS Kylešovice 7,0% 

ZOD Hlavnice 3,4% 

Zahradictví Sládeček 1,9% 

Zahradnictví Pasič 2,8% 

Zahradnictví Teplanská 0,5% 

ZP Otice 0,6% 

HOP Morava 1,8% 

Farma Hlubočec 0,6% 

Hradecká zemědělská 1,6% 

ZD Loděnice 3,1% 

Ostatní pracoviště 7,7% 

Celkem 100,0% 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Propočet se provádí 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 Počet žáků 

Celkový počet 

žákohodin 

Průměrný 

počet 

žákohodin 

na žáka 

 Počet 

odučených 

žákohodin 

na ŠS Opava 

Průměr na 

žáka ŠS 

Opava 

2008/2009 133 74085 557 14817 111 

2009/2010 124 67402,5 544 14020 113 

2010/2011 138 70702,5 512 15865 115 

2011/2012 165 79650 483 15707 95 

2012/2013 173 83025 480 8711 50 

2013/2014 173 83025 480 9662 56 

2014/2015 178 85590 481 12838 72 

2015/2016 186 89460 481 15034 81 

2016/2017 185 89100 481 19691 106 

2017/2018 195 93510 480 22102 113 

 

 

Školní rok Změna stavu Důvod změny stavu 

2011/2012   Útlum činnosti skleníků 

2012/2013 

Pokles výkonů u oboru Zahradník 

o 64% 

Pokles výkonů u oboru 

Zemědělec, farmář o 16% 

Ukončení provozu skleníků 

Postupná změna struktury produkce 

v ovocné školce 

Nižší zapojení výuky do polních prací 

na ŠS Opava 

2013/2014  Mírný nárůst výkonů  

 Nástup nového ředitele, větší využití 

stávajících provozů 

2014/2015  Nárůst výkonů o 28 %. 

Větší využití stávajících provozů, větší 

zapojení do polních prací školního 

statku. 

2015/2016  Nárůst výkonů o 12,5 %. 

Větší využití stávajících provozů, větší 

zapojení do polních prací školního 

statku. 

2016/2017 Nárůst výkonů o  31 % 

Větší využití stávajících provozů, větší 

zapojení do polních prací školního 

statku, modernější mechanizace školy a 

možnost mechanizovaných prací. 

2017/2018 Nárůst výkonů o  6,5 % 

Navýšení počtu žáků, větší využití 

stávajících provozů 
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Vývoj počtu hodin odborného výcviku na Školním statku Opava na 1 žáka 

 

 
 

 

 

Vývoj počtu žákohodin na pracovišti ŠS Opava v jednotlivých rocích pro 

studijní obor Agropodnikání 
 

Školní rok 

Počet 

žáků 

Počet 

žákohodin 

Prázdninová 

praxe na ŠS 

Počet 

žákohodin 

Individuální 

praxe na ŠS 

Počet 

žákohodin 

Odborná 

praxe na 

ŠS 

Počet 

žákohodin 

Učební 

praxe na 

ŠS 

Počet 

odučených 

žákohodin 

na ŠS 

Opava 

Průměr 

na žáka 

ŠS 

Opava 

2008/2009 196 522 8852 720 5459 15553 79 

2009/2010 194 854 8892 534 5725 16005 83 

2010/2011 157 360 4898 180 4775 10213 65 

2011/2012 105 240 4534 300 2328 7402 70 

2012/2013 124 240 3100 0 2078 5418 44 

2013/2014 114  240  3010               0  3224 6474 57 

2014/2015 114  240  3010          674  3126 7050 61 

2015/2016 114 120 4572 744 2500 7936 70 

2016/2017 126 120 3302 0 2177 5599 44 

2017/2018 123 120 3284 0 1998 5402 44 
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Školní rok Změna stavu Důvod změny stavu 

2011/2012   Útlum činnosti skleníků 

2012/2013 Prudký pokles výkonů 

 

Postupná změna struktury produkce v ovocné 

školce 

Nižší zapojení výuky do polních prací na ŠS 

Opava 

2013/2014 Mírný nárůst výkonů  

 Nástup nového ředitele, větší využití 

stávajících provozů 

2014/2015 Nárůst výkonů o 7 %. 

Větší využití stávajících provozů, větší 

zapojení do polních prací školního statku 

2015/2016 Nárůst výkonů o 11 %. 

Větší využití stávajících provozů, větší podíl 

individuální a odborné praxe, větší zapojení do 

polních prací školního statku 

2016/2017 Pokles výkonů o 30 % Ukončení provozu skleníků 

2017/2018 Pokles výkonů o 3,5 %  

Menší využití pracoviště živočišné výroby na 

Olomoucké ulici v důsledku rekonstrukce 

zařízení. 

 

 

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 

pracemi 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. 

 

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 

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 
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potřeby hnojení. Zakládají odrůdové pokusy u kukuřice (30-40 hybridů) a účastní se pak i 

jejich hodnocení. 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 

 

Odborný výcvik učebních oborů probíhá vždy po konzultaci s učitelem odborného výcviku a  

jsou používané mechanizační prostředky školy nebo přímo Školního statku, Opava, p.o. 

V průběhu roku se žáci účastní těchto odborných výcviků: 

 

- 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. Žáci nastupují na pracoviště v 7 hodin a končí v 14,30 hodin. 

V době konání praxe se žáci účastní práce zootechnika, spolupracují s veterinárním lékařem, 

jsou účastni při přesunech zvířat a kontrole užitkovosti. V průběhu studijního období musí 

žáci zvládnout zásady chovu telat 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 

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 



 

23 

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.  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: 

 

- roubování, 

- řízkování, 

- řez naostro, 

- školkování podnoží a roubovanců, 
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- hnojení, 

- okopávka a pletí, 

- úprava očkovanců, 

- příprava podnoží před očkováním, 

- úprava dřevin před expedicí, 

- vyorávka dřevin, třídění ovocných dřevin, 

- 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 

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 
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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 

 

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.  
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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. Správní areál Englišova 526, Opava. 

2. Farma Olomoucká, Opava. 

3. Drobnochov. 

4. Okrasné zahradnictví Englišova 526, Opava 

5. Ovocná školka  
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Výuka praxe žáků MSŠZe a VOŠ v Opavě oboru Agropodnikání 

v současné době na školním statku v Opavě 

Ve  školním roce 2017 – 2018 byl v maximální možné míře opět využíván školní statek 

v Opavě pro výuku praxe. Spolupráce školy a školního statku při výuce praxe přináší řadu 

výhod.  

1. Statek a pracoviště praxe jsou v bezprostřední blízkosti školy. Šetří se tím čas a finanční 

prostředky školy a žáků za převoz. 

2. Pracovníci statku pracují s žáky školy delší dobu a mají v tom řadu zkušeností a jsou 

obeznámeni s požadavky školy na výuku praxe. Reagují na požadavky školy. 

3. Při vykonávání sezónních polních prací je možné v rámci praxe okamžitě tyto práce využít 

pro potřeby praxe. 

4. Je okamžitá kontrola přítomnosti a činnosti žáků školy na pracovišti individuální praxe. 

5. Jsou k dispozici mechanizační prostředky školního statku, můžeme využívat pracoviště 

živočišné výroby, opravářských dílen, ovocné školky, chovu drobných zvířat, okrasné a 

zeleninové zahrady. 

6. Žákům se věnují pracovníci školního statku a předávají žákům školy své zkušenosti 

z provozu. 

7. Žáci vidí na praxi provoz velkého zemědělského podniku a mohu se seznamovat s děním a 

organizaci práce v podniku. 

Témata praxe na Školním statku Opava, p.o. 

U oboru Agropodnikání využíváme školní statek k výuce těchto témat 

Chov skotu na farmě Olomoucká 

a) individuální praxe v chovu skotu pro žáky třetího ročníku v rozsahu jednoho týdne na žáka 

( 40 hod. týdně). Žák je veden zootechnikem a ošetřovateli, je seznámen s povinnostmi 

ošetřovatelů, způsobem ustájení, přípravou krmné dávky, stájovou evidencí a ekonomickým 

zhodnocením chovu. Pracuje spolu s ošetřovateli ve stáji, poznává stájovou mechanizaci, je 

přítomen při různých veterinárních zákrocích, vidí různá plemena zvířat, zpracovává 

metodický list a na závěr praxe je hodnocen instruktory.  

b) učební praxi ve druhém ročníku v tématu Zacházení se zvířaty v rozsahu 3 hodin na 

skupinu žáku. Žáci se učí uvazování a převádění zvířat, dále provádějí nácvik čištění zvířat, 

určování hmotnosti zvířat odhadem a jsou seznamování se stájovou mechanizaci. 

c) využití chovu pro potřebu teoretické výuky a praktických cvičení z chovu 

Chov drobných hospodářských zvířat 

a) individuální praxe pro žáky prvního ročníku v rozsahu jednoho týdne ( 30 hod/týden) pod 

vedením pracovníka Drobnochovu, 
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b) učební praxe pro žáky prvního ročníku v tématu Chov koní u tří skupin po deseti žácích a 

patnácti hodinách na skupinu, 

c) učební praxi pro žáky druhého ročníku v tématu Chov koní u tří skupin po deseti žácích a 

devíti hodinách na skupinu, 

d) na pracovišti je rovněž realizována prázdninová praxe žáků druhých ročníku, 

e) po vyučování je pracoviště místem setkávání příznivců koní a žáci školy se zde scházejí se 

svými trenéry a učí se zde v jezdeckém kroužku ovládání koní a péči o koně. 

Pracoviště Ovocná školka 

a) individuální praxe pro žáky prvního ročníku v rozsahu jednoho týdne ( 30 hod/týden), pod 

vedením pracovníku ovocné školky, žáci pracují v době vegetace na pozemcích školky a učí 

se základním dovednostem při ošetřování školkařských výpěstku, 

b) učební praxi pro žáky prvních a druhých ročníku v tématu Pěstební práce a tématu 

Ovocnářství a zelinářství v rozsahu šesti skupin po deseti žácích a třech hodinách na 

skupinu, 

c) na pracovišti je rovněž realizována prázdninová praxe žáků druhých ročníku. 

Žáci školy jsou na praxi v Ovocné školce plně vytížení a jsou pro pracovníky školky 

vydatnými pomocníky při zvládání sezónních prací. 

Pracoviště Okrasné zahradnictví a zeleninová zahrada 

a) individuální praxe pro žáky druhého ročníku v rozsahu jednoho týdne na žáka ( 30 

hod/týden) pod vedením pracovníku zahrady, 

b) učební praxe pro žáky prvého ročníku v tématu Pěstební práce  v rozsahu tří skupin po 

deseti žácích a třech hodinách v tématu, 

c) na pracovišti je rovněž realizována prázdninová praxe žáku  druhého ročníku. 

Pracoviště Ekonomický úsek  

a) individuální praxe pro žáky čtvrtého ročníku ekonomického zaměření v rozsahu tří dnů 

(24hod/žáka) pod vedením pracovníků ekonomického úseku žáci plní úkoly na mzdové a 

finanční účtárně a skladovém hospodářství. 

Pracoviště Rostlinná výroba a mechanizace 

a) individuální praxe v rozsahu pěti dnů ( 40 hod/žáka) pro žáky třetího ročníku provozního 

zaměření. Žáci jsou vedeni agronomem a mechanizátorem školního statku, sleduji postup 

polních prací, účastni se rozdělení práce, hodnotí postup jednotlivých prací, hodnotí porosty a 

zpracuji úkoly dle zadání. Rovněž ve funkci traktoristy pomáhají zajišťovat jednotlivé polní 

práce, 
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b) využití pracoviště ve výuce odborných předmětů – sledování porostů, předváděcí akce, 

odborné konzultace s vyučujícími, realizace žákovských závěrečných prací, 

c) odborná praxe žáku prvních a druhých ročníku oboru agropodnikání při kontrole porostu 

řepy a selekci plevelné řepy, 

Ostatní učební praxe realizované na školním statku. 

1. ročník 

Témata – Měření a vážení – tři skupiny po deseti žácích v rozsahu 6 hodin na skupinu, 

využití mostní váhy, dobytčí váhy, měření různých skladovacích prostorů, zjišťování zásob 

měřením a výpočtem. 

2. ročník 

Témata – Příprava půdy – tři skupiny po deseti žácích v rozsahu 3 hod/skupinu. Ukázka 

strojů na přípravu půdy, seřízení, použití a dle možnosti ukázka na poli při práci. 

- Sklizňové stroje – tři skupiny po deseti žácích v rozsahu 6 hod/skupinu, ukázka sklizňových 

strojů, seřízení, použití. 

3. ročník 

Témata – Sklizeň kukuřice – dvě skupiny po 15 žácích 4 hod/skupinu, ukázka sklízeče na 

poli, uložení a konzervace kukuřice na statku, technika uložení, mechanizační prostředky 

(vaky a žlab). 

- Příprava půdy – nácvik předseťové přípravy půdy s využitím mechanizačních prostředků 

škol. statku. 

- Setí – nácvik setí na pozemku škol. statku s poskytnutím osiva a přípravy pozemku k setí. 

- Nácvik orby – provedení orby na pozemku škol. Statku. 

- Rozmetání hnoje – nácvik s rozmetadlem na pozemku statku se začleněním do linky 

mechanizačních prostředků školního statku. 

Praxe probíhají ve čtyřech skupinách po 8 žácích a v rozsahu 6 hodin na skupinu. 

4. ročník 

Témata – Sklizeň řepy – dvě skupiny po 15 žácích a 4hod/skupinu, ukázka sklizně na poli, 

k dispozici sklízeč, organizace sklizně, výklad agronoma ŠS. 

- Sklízecí mlátička – dvě skupiny po 15 žácích a 6 hod/skupinu, seznámení s činnosti, 

údržbou a předvedení stroje v činnosti obsluhou stroje. 

- Postřikovač – dvě skupiny po 15 žácích 6 hod/skupinu, seznámení s obsluhou, činnosti a 

seřízením stroje. 
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Přehled  hodin praxe odučené na školním statku a  ve spolupráci se 

Školním statkem v Opavě u studijního oboru  Agropodnikání  - 41-41-M/01 

u   žáků Masarykovy střední školy zemědělské a Vyšší odborné školy 

v Opavě ve školním roce 2017 – 2018 
 

1. Výuka praxe individuální 
 

Třída  1.A 
-  praxe v chovu drobných zvířat v zařízení Drobnochov školního statku  

28  žáků    .  30 hod /žáka       840  žákohodin  

-  praxe v ovocné školce škol. statku 

28 žáků   . 30 hod / žáka       840  žákohodin  
 

Třída 2.A 

- Praxe v zeleninové zahradě školního statku 

- 34 žáků  . 30 hod/žáka      1 020  žákohodin 

-   

 

Třída 3.A  
- praxe u agronoma školního statku, stř. Englišova  

8 žáků . 40 hod žáka        320   žákohodin 

 

Třída 4.A  
- praxe na ekonomickém úseku školního statku statku 

11 žáků . 24 hod/ žáka       264   žákohodin 

  

Celkem praxe individuální na školním statku    3 284  žákohodin 

 

2. Výuka praxe učební 
 

Třída 1. A  
Témata : 

- měření a vážení      6 hod/ žáka 

- zacházení se zvířaty   3 hod/ žáka 

- práce s koňmi    15 hod/ žáka 

Celkem     24 hod/ žáka  . 28  žáků   672   žákohodin 

 

Třída 2. A   
Témata : 

- zacházení se zvířaty   3 hod / žáka 

- příprava půdy    3 hod / žáka 

- skliz. stroje    3 hod / žáka 

Celkem     9 hod  .    34 žáků   306   žákohodin 

 

 

Třída 3. A 
Témata : 

- sklizeň kukuřice   4 hod / žáka 

- rozmetání chl. mrvy   6 hod/ žáka 

- příprava půdy    6 hod/žáka 

- orba     6 hod/žáka 

Celkem     22 hod  .30 žáků   660  žákohodin 
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Třída 4.A 
Témata : 

- sklizeň řepy    6 hod/ž 

- nácvik práce se sklíz. ml.  6 hod/ž 

- nácvik práce s postř.   6 hod/ž 

- nácvik práce s řezačkou  0 hod/ž 

Celkem     18 hod/ž  .  20 žáků   360 žákohodin 

 

Celkem praxe učební na školním statku     1 998 žákohodin 

 

3. Výuka praxe prázdninové na školním statku  
 

Třída 2.A 
- práce v Drobnochovu a v RV  6 hod/ž. 20 žáků   120  žákohodin 

 

Celkem praxe prázdninová na školním statku    120  žákohodin 

 

4. Výuka praxe odborné 

 

Třída 1.A 

Třída 2.A 

Celkem praxe odborná       0  žákohodin 

 

Praxe individuální        3 284  žákohodin 

Praxe učební         1 998  žákohodin 

Praxe prázdninová           120  žákohodin 

Praxe odborná              0   žákohodin 

PRAXE CELKEM        5 402  žákohodin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

32 

Celkový přehled hodin praxe ve školním roce 2017 – 2018 
 

Praxe individuální 

1.A  Drobnochov       840 žákohodin 

Ovocná školka      840 

2.A Zeleninová zahrada ŠS   1 020  

 Best      1 020 

3.A ŽV farmy - skot    1 200 

 Prohorses Otice a HF Hoštice  1 200 

 RV ŠS         320 

 RV ostatní        440 

4.A Smluvní RV        800 

 EU ŠS         264 

Praxe individuální celkem    7 944 

 

Odborná praxe 

Otice zelí 

1.A          840 

2.A       1 020 

Chmel 2.A      1 360 

3.A smluvní podniky                           2 400 

Odborná praxe celkem    5 620 

 

Prázdninová praxe 

ŠS Drobnochov       120 

Škola         750 

Prázdninová praxe celkem    1 020 

 

Učební praxe  

1.A  celkem      2 016 

Z toho ŠS         672 

2.A  celkem      2 346 

Z toho ŠS         306 

3.A celkem      2 910 

Z toho ŠS         660 

4.A celkem      3 487 

Z toho ŠS         360 

Učební praxe celkem    10 759 žákohodin 

 

Praxe celkem      25 343 žákohodin 

 

Praxe celkem  25 343  žákohodin z toho ŠS  5 402 žákohodin, BEST s.r.o. 1 020 žákohodin, 

ZP Otice a.s.1 860 žh,  Moravia chmel  1360 žákohodin,  Prohorses Otice  a HF Hoštice  

1 200žákohodin, ostatní smluvní partneři 4 840 žákohodin,   škola  9 661 žákohodin. 
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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  

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  
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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 2018 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

36 

Jezdecký oddíl 
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Propagační činnost školního statku – samosběry, prodej zeleniny 
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Školní statek Opava společně s Masarykovou Střední školou zemědělskou a 

VOŠ Opava vypěstoval 30 tisíc jahůdek pro žáky 1. – 5. tříd do škol napříč 

celou ČR 
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Zasej si svou zahrádku 

 
Je úspěšné pokračování projektu adopce jahůdek a rajčátek. Žáci školy a zaměstnanci 

Školního statku tvořili vzdělávací sadu pro malé zahradníky. Celkově 50 tisíc krabiček, které 

dostaly  všechny děti nižších ročníku po celé České republice v rámci doprovodného opatření 

OVOCE A ZELENINA DO ŠKOL. Krabička obsahovala všechen potřebný materiál pro 

pěstování a byla doplněna i spoustou zábavných vzdělávacích materiálů, který zábavnou 

formou děti učí jak se o rostlinky starat.  

 

O akci byl rovněž velký mediální zájem: 

 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=7&v=VrHIuu7nNto 

https://polar.cz/zpravy/opavsko/opava/11000013186/vse-potrebne-pro-salatovou-zahradku-v-

krabicce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=7&v=VrHIuu7nNto
https://polar.cz/zpravy/opavsko/opava/11000013186/vse-potrebne-pro-salatovou-zahradku-v-krabicce
https://polar.cz/zpravy/opavsko/opava/11000013186/vse-potrebne-pro-salatovou-zahradku-v-krabicce
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Účast na bylinkovém dni v Národním zemědělském muzeu  v Praze 

Na Bylinkovém dni v pražském zemědělském muzeu jsme prezentovali naši nabídku bylin a 

spolupracovali jsme také na tvorbě programu pro návštěvníky. Naše prezentace byla spojena s 

poznávání bylin a soutěží pro dospělé a pro děti jsme si přichystali pracovní dílničku malého 

zahradníka, kdy si s námi mohli nasadit svou malinkou bylinku a odnést si jí domů a tam se o 

ní hezky starat.  

 

Pro návštěvníky byla připravená i přednáška o tom jak pěstovat bylinky v nádobách. 

Přednášky se zúčastnilo přes 300 lidí plánovaný čas jedné hodiny se díky zájmu protáhl.  

Na zajištění prezentace se podíleli také studenti nadstavbového studia, kteří se svého úkolu 

zhostili na výbornou. Spolupráce s Národním zemědělským muzeem je velmi přínosná a 

v Praze si Školní statek v Opavě udělal výtečnou reklamu. 
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Zahradnické přednášky 
   

Byly určeny začínajícím a mírně pokročilým zahrádkářům a lektorem byl Jan Weiss, 

zahradník a lektor na Školním statku. Zaměřen byl na výsevy – tedy pěstování ze semen. 

Akce se uskutečnily ve fóliovnících školy a byla zaměřeny hlavně na praxi. Každý z 20 

účastníků měl možnost si zasadit několik desítek různých druhů salátů, bylinek, zeleniny nebo 

jahod. Mluvilo se o vhodném substrátu, technikách výsadeb, řízkování, přepichování 

semenáčků apod. Součástí byla i prohlídka fóliovníků a návštěva zvířat ve statku. 

https://polar.cz/zpravy/opavsko/opava/11000012373/lide-se-ucili-spravne-pestovat-bylinky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://polar.cz/zpravy/opavsko/opava/11000012373/lide-se-ucili-spravne-pestovat-bylinky
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Flora Olomouc – podzimní etapa 
 

Na podzimní FLOŘE 2017 jsme prezentovali naše školkařské výpěstky. Byli jsme ocenění 2. 

místem za hrušeň BLANKA  a celkovou expozici našich výpěstků. Poděkování na galavečeru 

u příležitosti předávání ocenění, patřilo také studentům kteří se aktivně zapojili do přípravy 

expozice pro zelináře, školkaře a také ovocnáře.  
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Příměstské tábory na školním statku 
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Příměstský tábor na Školním statku v Opavě se konal ve dvou termínech a to  

Termíny táborů:   1. turnus : 9. 7. – 13. 7. 2018 

                             2. turnus: 6. 8. – 10. 8. 2018 

Na prvím se účastnilo 8 dětí a druhý termín navštěvovalo 17 dětí. Tyto akce měly obrovský 

úspěch, děti se každý den staraly a pečovaly o zvířátka na Školním statku, měly k dispozici 2 

koně k ježdění pod zkušeným trenérem s cvičitelskou licencí. Vzhledem k počtu dětí se trenér 

věnoval každému zvlášť a dostačující dobu. Mohli si vyzkoušet na koni voltiž, opičí dráhu, 

trénink na lonži, procházky v parku a take se povozit v povoze taženým poníkem. 

Dále měly v programu například kreslení, úkolovou hru na čas, střílení ze vzduchovky, hraní 

člověče nezlob se v nadživotní velikosti, překážkovou dráhu na umělém koni a spoustu 

dalších her. Tato akce Školního statku v Opavě probíhá teprve 3. rokem, ale pro děti se 

zájmem o koně a zvířata patří k nejkrásnějším prázdninovým zážitkům.  
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4. Pracovníci organizace 

 

 
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 

 

- slečna Hana Pavelková, úsek drobnochovu, 

  tel.: 553 607 136, mail: hana.pavelkova@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 

 

- pan Jan Weiss, úsek ovocné školky,  

tel. 553 607 157, mail: jan.weiss@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.  

 

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.  

 

mailto:vladimír.chmelar@skstatek.cz
mailto:miroslav.frkal@skstatek.cz
mailto:jaromír.raab@skstatek.cz
mailto:hana.pavelkova@skstatek.cz
mailto:vilem.pavlicek@skstatek.cz
mailto:lenka.pleplova@skstatek.cz


 

49 

8. Prezentace 

Dne 3. až 5. května 2018 se na drobnochovu Školního statku v Opavě ve spolupráci 

s Masarykovou školou zemědělskou a VOŠ uskutečnil již tradiční Den mláďat. Akci 

navštívilo zhruba 7 500 návštěvníků. Byly pro ně připraveny mláďátka hospodářských zvířat, 

ukázky výcviku zvířat – opavský agility klub – USK doc academy, Jezdecký klub při MSŠZe 

a VOŠ Opava a ukázka sokolníků. Vedle toho si studenti připravili soutěže, které byly 

zakomponovány do tří pohádek – Perníková chaloupka, Hastrman a Karkulka. Po splnění 

úkolů děti dostávaly sladkosti nebo osvěžující nápoje. V případě zájmu si mohli zdarma opéct 

špekáček. K dispozici pak také měli kolotoče, skákací hrad, malování sošek či malování na 

tvář. 

Velký dík si na akci zaslouží již tradiční účastníci – Armáda ČR, Záchránný útvar HZS 

z Hlučína, kteří si pro studenty připravili ukázky své techniky, záchranářských psů a zbraní. 

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: 

ČT – Dobré ráno 25.07.2018 (Pokojové rostliny) 
ČT – Dobré ráno 25.07.2018 (Pokojové rostliny) 
ČT – Dobré ráno 25.07.2018 (Pokojové rostliny) 
ČT – události v regionech 08.06.2018 (Modernizace školního statku v Opavě) 
TV Polar – Opavský expres 05.06.2018 (Vše potřebné pro salátovou zahrádku v krabičce) 
TV Polar – Opavský expres 17.05.2018 (Den mláďat 2018) 
TV Polar – Opavský expres 11.04.2018 (Přednáška Jana Weisse o pěstování bylinek) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ceskatelevize.cz/porady/10435049455-dobre-rano/418236100071074/video/633402
https://www.ceskatelevize.cz/porady/10435049455-dobre-rano/418236100071074/video/633410
https://www.ceskatelevize.cz/porady/10435049455-dobre-rano/418236100071074/video/633421
https://www.skstatek.cz/files/Videos/%C4%8CT%2008.06.2018.mp4
https://www.skstatek.cz/files/Videos/Opavsk%C3%BD%20expres%2005.06.2018.mp4
https://www.skstatek.cz/files/Videos/Opavsk%C3%BD%20expres%2017.05.2018.mp4
https://www.skstatek.cz/files/Videos/Opavsk%C3%BD%20expres%2011.04.2018.mp4
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Žák MMaassaarryykkoovvyy  ssttřřeeddnníí  šškkoollyy  zzeemměědděěllsskkéé  aa  VVyyššššíí  ooddbboorrnnéé  šškkoollyy  OOppaavvaa,,  

ppřřííssppěěvvkkoovváá  oorrggaanniizzaaccee, který  získal nejvýznamnější úspěchy ve školním 

roce 2017/2018 
  

JJaann  JJeeddlliiččkkaa  zzíísskkaall  nnoommiinnaaccii  aa  bbyyllaa  vvyybbrráánnaa  nnaa  oocceeňňoovváánníí  2255  nneejjúússppěěššnněějjššíícchh  žžáákkůů  

zz  cceellééhhoo  MMoorraavvsskkoosslleezzsskkééhhoo  kkrraajjee    

 

1. Jak byl žák vybrán: 

 

Výběr proběhl dle dotazníkového šetření, které proběhlo mezi všemi žáky a studenty 

školy a na základě doporučení  třídního učitele a školského parlamentu. 

 

2. Popis jeho aktivity: 

 

Jan Jedlička získal na 20. ročníku  tradiční 2 denní soutěží žáků všech škol ČR oboru 

Agropodnikání 3. místo v praktických dovednostech. Soutěž se konala 19. – 20. dubna 2018 

v Benešově u Prahy pod záštitou ministra zemědělství ČR Ing. Jiřího Mílka. Současně se 

v květnu 2018 stal vítězem oblastního kola jízdy zručnosti traktorem Moravskoslezského a 

Olomouckého kraje a v červnu 2018 pak získal 4. místo na celostátním kole této dovednostní 

soutěže, které se zúčastnilo celkem 150 soutěžících napříč ČR.  
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ÚÚssppěěcchh  JJaannaa  JJeeddlliiččkkyy  vv  cceelloossttááttnníímm  kkoollee  ssoouuttěěžžee  vv  „„JJíízzdděě  zzrruuččnnoossttii  

ttrraakkttoorreemm  22001188““  

Dne 25. 6. 2018 se Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, 

příspěvková organizace zúčastnila celostátního kola soutěže v Jízdě zručnosti traktorem 

s přívěsem, které se konalo v Oticích u Opavy.  

Toto celostátní kolo pořádala samotná Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná 

škola, Opava, příspěvková organizace, ve spolupráci se Zemědělským svazem ČR a ZP Otice 

a.s. pod záštitou ministra zemědělství Ing. Milana Mílka. 

Do tohoto kola byli zařazeni žáci, kteří se umístili na prvních příčkách v regionálních kolech. 

Naší školu reprezentoval vítěz regionálního kola Moravskoslezského a Olomouckého kraje 

žák 4. ročníku oboru Agropodnikání  Petr Jedlička. 

Před celostátním kolem jízdy zručnosti se konalo 8 regionálních kol, ve kterých soutěžilo 

celkem 150 žáků. Do celostátního kola se dostalo 25 nejlepších z celé České republiky.  

Reprezentant naší školy Jan Jedlička v silné konkurenci úžasně zabojoval a umístil se na 

vynikajícím 4. místě.  
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VVyynniikkaajjííccíí  vvýýsslleeddkkyy  žžáákkůů  MMaassaarryykkoovvyy  ssttřřeeddnníí  šškkoollyy  zzeemměědděěllsskkéé  aa  VVyyššššíí  

ooddbboorrnnéé  šškkoollyy  OOppaavvaa,,  ppřřííssppěěvvkkoovváá  oorrggaanniizzaaccee  vvee  SSttřřeeddoošškkoollsskkéé  ooddbboorrnnéé  

ččiinnnnoossttii  22001177//22001188  
 

 
Školní kolo SOČ – MSŠZe a VOŠ Opava  13. – 14. 3. 2018 

Okresní kolo SOČ – Mendelovo gymnázium Opava – 10. 4. 2018 

Krajské kolo SOČ – SVČ Korunka Ostrava  - 19. 4. 2018 

Celostátní kolo SOČ – Univerzita Palackého Olomouc – 16. – 17. 5. 2018 

 
Číslo oboru Název práce Autor Školní 

kolo 

SOČ 

Okres

ní 

kolo 

SOČ 

Krajs

ké 

kolo 

SOČ 

Celost

átní 

kolo 

SOČ 
6 

Zdravotnictv

í 

Vliv glykemické zátěže 

jídla na glykémii 

Sabina 

Schreiberová 
3. 4. - - 

 

6 

Zdravotni

ctví 

 

Znalost předlékařské 

první pomoci u žáků 

MSŠZe a VOŠ Opava 

 

 

Martina 

Kolková 

1. 1. 5. - 

6 

Zdravotnictv

í 

Vliv různých čistících 

prostředků na bakteriální 

osídlení rukou 

 

Pavlína 

Štenclová 
2. 3. - - 

7 

Zemědělství, 

potravinářstv

í, lesní a 

vodní 

hospodářství 

Porovnávání krajových a 

moderních odrůd jabloní 

 

 

Hana Režnarová 

 

1. 3. 2. 10. 

7 

Zemědělství, 

potravinářstv

í, lesní a 

vodní 

hospodářství 

Porovnání vlivu stanoviště 

a teploty na snůšku 

v chovu včel 

 

 

Andrea 

Jedličková 

2. 4. - - 

7 

Zemědělství, 

potravinářstv

í, lesní a 

vodní 

hospodářství 

Sledování ektoparazitů na 

černé zvěři 

 

Annabella Maria 

Schmiedová 
3. 5. - - 

08  Ochrana 

a tvorba 

životního 

prostředí  

Sběr odpadů na 

Masarykově střední škole 

zemědělské 

Taťána 

Svobodová 
2. 2. 3. - 

08  Ochrana 

a tvorba 

životního.. 

Monitorování fyzikálně 

chemických vlastností 

vodních toků v Liptáni 

Miroslav 

Řezníček 
1. 1. 1. 11. 
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08  Ochrana 

a tvorba 

životního.. 

Spotřeba elektrické 

energie na MSŠZe a VOŠ 

Opava 

Silvie 

Vlachynská 
3. 3. - - 

12  Tvorba 

učebních 

pomůcek 

Desková hra „Staň se 

farmářem“ 

 

Hana Rousková 1. 1. 6. - 

12  Tvorba 

učebních 

pomůcek 
Sbírka peří ptáků 

 

 

Kateřina 

Šmalcová 

 

3. 3. - - 

12  Tvorba 

učebních 

pomůcek Hmyzí hotel 

Filip Kocián 2. 2. - - 

14 

Pedagogika, 

psychologie, 

… 

Sběr hliníku v mateřských 

školkách 

 

Eliška Havalová 1. 1. 2. - 
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9. Výsledky kontrol 

 
 

Kontr. orgán         Datum Předmět kontroly           Výsledek       

 

KHS pro MSK 

Ostrava 14. 02. 2017 Hygiena potravin  dle čl. 28 nařízení EU č.882/2004 

                                               zákona č.258/2000 Sb. 

                  bez závad 

___________________________________________________________________________ 

ÚKZÚZ   9. 02. 2017  Skladová evidence krmiv          nebylo zjištěno  

                                                                        porušení kontrolních 

                                                                       požadavků 

___________________________________________________________________________ 

 

ÚKZÚZ  14. 07. 2017  Soustavná rostlinolékařská          nebylo zjištěno  

     kontrola            porušení kontrolních 

                 požadavků 

___________________________________________________________________________ 

 

ÚKZÚZ  13. 09. 2017  Dozor nad používáním                          nebylo zjištěno  

     rostlinolékařských pasů          porušení kontrolních 

                 požadavků 

___________________________________________________________________________ 

 

ÚKZÚZ  13. 09. 2017  Soustavná rostlinolékařská          nebylo zjištěno  

     kontrola            porušení kontrolních 

                 požadavků 

___________________________________________________________________________ 
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10. Základní údaje o hospodaření (rok 2017) 

 

Náklady 

 
Náklady  za  rok  2017  dosáhly  hodnoty  35 166,73 tis. Kč  a  proti  minulému  roku se 

snížily  o 7 311,17 tis. Kč. U hlavní činnosti náklady klesly o 1,421,64 tis. Kč, v doplňkové 

činnosti se snížily o  5 889,53 tis. Kč.  

 

Výnosy 

 
Celkové výnosy dosáhly hodnoty 35 167,24 tis. Kč, což je o 7 310,85 tis. Kč nižší než v roce 

2016. V hlavní činnosti se výnosy snížily proti minulému roku o 1 421,64 tis. Kč. Doplňková 

činnost dosáhla výnosů na úrovni 31 120,52 tis. Kč, což je o 5 889,21 tis. Kč méně než v roce 

2016. 

 

Podmínkou pro praktickou výuku v zemědělských oborech je existence zemědělského 

provozu. Tento provoz realizujeme v rámci doplňkové činnosti. V rostlinné výrobě jsme 

zaměřeni na produkci obilovin, cukrovky, ozimé řepky, máku a krmných plodin s ohledem na 

výrobní zemědělskou oblast a učební osnovy.  

 

Stabilizačním faktorem toků jsou pro školní statek příjmy z nájmů nebytových prostor, které 

v roce 2017 dosáhly 1 928,24 tis. Kč. 

 

 

Čerpání účelových dotací 
 

Zřizovatelem byly stanoveny následující závazné ukazatele: 
 

Příspěvek na provoz      Kč 3.760.000,00 

V tom: 

1. Příspěvky a dotace od zřizovatele     Kč  3.760.000 

 

Odvod do rozpočtu kraje – odvod z investičního fondu  Kč           0.00 

 

Výsledek hospodaření za rok 2017     Kč           0.00 

 

 

Dotace na provoz od zřizovatele byla poskytnuta ve výši 3 760 tis. Kč 

- z toho na krytí provozních nákladů 3 682 tis. Kč 

-            na krytí odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku 78 tis. Kč 

Účelové prostředky poskytnuté Školnímu statku byly bez zbytku vyčerpány.  

 

Školní statek ve sledovaném období dále čerpal dotace do doplňkové činnosti prostřednictvím 

Zemědělského intervenčního fondu. 

 

Přehled dotací poskytnutých prostřednictvím Zemědělského intervenčního fondu za období 

roku 2017. 

 

-Platba na plochu zemědělské půdy    1 989,13 tis. Kč 

-Platba meziplodiny-podpora produkce bílk.plodin    239,95 tis. Kč 
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-Oddělená platba na cukr       628,19 tis. Kč 

-Za dodržování zemědělských postupů  1 094,06 tis. Kč 

-Finanční kázeň          52,29 tis. Kč 

Celkem      4 003,62 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 48,60 tis. Kč. 

 

 

Vyhodnocení čerpání účelových prostředků ze státního rozpočtu 

 
Ze státního rozpočtu jsme neobdrželi žádné dotace. 

 

 

Péče o spravovaný majetek 
 

Informace o nemovitém majetku ve správě organizace 

 

Školní statek hospodaří s majetkem, který má ve správě od svého zřizovatele na základě 

Zřizovací listiny a jejich dodatků. 

Organizace v plném rozsahu využívá nemovitosti v areálu na ulici Englišova 526. 

 

Na středisku farma Olomoucká nejsou plně objekty k hospodaření využívány, neboť došlo ke 

snížení chovu skotu. Některé objekty byly Moravskoslezským krajem prodány. 

 

Dále školní statek hospodaří na pozemcích, které má pronajaté na základě nájemních smluv: 

 

-pozemky v nájmu od Pozemkového fondu ČR  246,71 ha 

-pozemky v nájmu od vlastníků půdy   320,42 ha 

-pozemky v nájmu od Magistrátu města Opavy    14,40 ha 

-pozemky ve správě od Krajského úřadu       5,14 ha 

 

Školní statek v loňském roce užíval celkem 586,67 ha zemědělské půdy.  

 

Nemovitosti, které školní statek spravuje, jsou využívány pro plnění hlavní činnosti a 

doplňkové činnosti. 
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Vyhodnocení přínosu doplňkové činnosti 

 
V rámci doplňkové činnosti se školní statek zabývá především Zemědělstvím a prodejem 

výpěstků. Mimo již uvedené plodiny pěstujeme rovněž ovocné a okrasné dřeviny. Veškerá 

tato výroba zároveň slouží k praktické výuce studentů a učňů příslušných studijních oborů. 

 

Zemědělská výroba a produkce dřevin byly v roce 2017 ziskové. 

 

Součástí zemědělské výroby je rovněž chov skotu. Chov skotu je ztrátový, v průběhu roku 

2017 byl zřizovateli předložen návrh na reorganizaci některých provozů. Návrh byl přijat a 

bude realizován postupně v dalších letech. 

 

Ostatní činnosti se zemědělskou výrobou souvisí, tzn. jsou obslužnými činnostmi pro 

zemědělství, nebo na ni navazují: 

Silniční motorová doprava osobní a nákladní 

Opravy silničních vozidel 

Dopravní služby speciálními vozidly 

Demolice a zemní práce 

Obchodní činnost včetně zprostředkování 

Truhlářství 

Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, lesnictví a myslivost 

 

Tyto činnosti dosahují v souhrnu mírného zisku a jsou využívány pro cizí odběratele pouze 

v obdobích mimo zemědělskou sezónu v rámci využití volných pracovních a strojních 

kapacit. 

K zajištění a stabilizaci finančních prostředků pro doplňkovou i hlavní činnost slouží 

pronájem majetku. 

 

 

Výsledek hospodaření 

 
Závazný ukazatel stanovený  zřizovatelem  pro rok 2017  byl  splněn. Dosažený zisk činí 

509,83  Kč. 

V hlavní činnosti byl dosažen výsledek 2,28 Kč, doplňková činnost skončila se ziskem 507,55 

Kč.  
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11. Hlavní úkoly nového vedení Školního statku Opava, příspěvková    

organizace ve školním roce  2017/2018 

 

 realizace jasně nastavené koncepce fungování školního statku,  

 

 prohlubování spolupráce mezi školním statkem, Masarykovou střední školou 

zemědělskou a Vyšší odbornou školou v Opavě a ostatním odbornými a výzkumnými 

pracovišti v oboru, 

 

 spolupráce se zřizovatelem – Krajským úřadem Moravskoslezského kraje, 

Ministerstvem zemědělství a dalšími subjekty při modernizaci dílčích pracovišť 

školního statku, 

 

 snaha po stabilizaci půdního fondu školního statku – jednání s majiteli, restituenty, 

církví, 

 

 snaha po maximální ekonomické soběstačnosti školního statku v souladu s plněním 

účelovosti tohoto zařízení, 

 

 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 – přebytečný a morálně i fyzicky 

zastaralý nemovitý a movitý majetek – opravy a rekonstrukce z vlastních zdrojů 

školního statku, 

 

 ekonomický a právní koncept – slaďování činností specifické příspěvkové organizace 

Školního statku v Opavě se zásadami vztahu kraje k příspěvkovým organizacím, s 

vedením předepsané agendy a dodržování pravidel korporace, s novými právními 

povinnostmi v oblasti veřejných zakázek, registru smluv apod., 

 

 spolupráce s odbory Krajského úřadu Moravskoslezského kraje při hodnocení a 

rozvoji Školního statku v Opavě, 

 

 hledání zdrojů financování projektu „Centra zemědělského vzdělávání“ – zapojení 

vlastních zdrojů Školního statku a příspěvku na účelovost, jednání s představiteli 

Krajského úřadu pro oblast školství, oblast majetku a investic, jednání na 

ministerstvech, v poslanecké sněmovně ohledně nového programovacího období, 

projektech iROP, ITI se zaměřením na centra odborné výuky, 

 

 dílčí investiční  realizace 4 projektových dokumentací rekonstrukce školního statku, 

 

 propagace školního statku jako vzdělávacího komplexu pro nejširší odbornou a 

laickou veřejnost, budování pozitivní image. 
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12. Koncepce modernizace Školního statku Opava, p. o.  

 
10 důvodů proč podpořit projekt Modernizace Školního statku v Opavě: 

1. Unikátnost – v ČR zůstalo 5 posledních samostatných školních statků, z nichž kromě 

Opavy plně fungují další 3 (Humpolec, Cheb, Středočeský kraj – 6 míst). Dalších cca 

10 školních statků je součástí SŠ, ale rozsah jejich činnosti je mnohem menší. 

V některých krajích (např. Liberecký) probíhá zpětná transformace školního statku 

z s.r.o. na příspěvkovou organizaci ve školství, protože model statku jako firmy se 

neosvědčil. Statek v Opavě byl po desetiletí nejmodernější vzdělávací institucí svého 

oboru v ČR a jako jeden z mála má potenciál se na toto místo znovu vrátit. 

2. Jediný funkční školní statek v Moravskoslezském kraji – v MSK byly 3 školní 

statky (Opava, Bruntál, Český Těšín), ale činnost je nyní vykonávána pouze v Opavě. 

Ostatní statky byly zrušeny. 

3. Připravenost projektu – na všechny části projektu ("Revitalizace skleníkového 

areálu Školního statku Opava", „Vybudování moderních stájí chovu 

hospodářských zvířat a skladu strojů“, „Výukové středisko praxe„, "Zřízení 

odborných učeben") „je vydáno stavební povolení a je možno prakticky okamžitě 

začít s realizací.  

4. Déletrvající nečinnost - debata o budoucnosti statku probíhá minimálně 13 let, což 

má vliv na činnost organizace. Další existence a rozsah vykonávaných činností statku 

je předmětem analýz a projednávání již od roku 2005, opakovaně je vyhodnocována 

potřebnost zachování organizace. V roce 2014 bylo vedením kraje rozhodnuto 

o podpoře statku směrem k činnosti organizace zaměřené na vzdělávání žáků, 

ale prozatím bez možnosti financování z evropských fondů. 

5. Dlouhodobý velký zájem o studium v partnerské škole + 100% naplněnost školy: 

školní statek velmi úzce spolupracuje s Masarykovou střední zemědělskou školou, 

jejíž naplněnost je v posledních letech 100 % (kapacita školy 610 žáků). Uvedená SŠ 

patří k nejlepším odborným školám v kraji a i přes nepříznivý demografický vývoj 

počtu žáků ve SŠ má aktuálně 100% naplněnost, což je v rámci MSK i ČR unikátní 

jev. V aktuálně probíhajícím přijímacím řízení se opět potvrdil velký zájem o střední 

školu, což dokládají počty přihlášek do jednotlivých oborů vzdělání. 

Zemědělec - farmář: 48/84 (volná místa/počet přihlášek) 

Zahradník:   24/40 

Agropodnikání:   30/54 

Přírodovědné lyceum: 30/43 

Chemik-operátor:  30/50 

Podnikání (nástavba): 30/44 

Celkem:   192/315 

V MSK působí další 4 střední školy zaměřené na zemědělství: Albrechtova střední 

škola Český Těšín (Agropodnikání, Ekologie a životní prostředí, Zemědělec-farmář, 

Jezdec a chovatel koní); Střední odborná škola Frýdek-Místek (Agropodnikání, 

Zemědělec-farmář, Zahradník, Opravář zemědělských strojů); Střední škola technická 

a zemědělská Nový Jičín (Agropodnikání, Ekologie a životní prostředí, Opravář 

zemědělských strojů); Střední škola zemědělství a služeb Město Albrechtice 

(Zemědělec-farmář, Zahradnické práce, Opravářské práce). 
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6. Mimořádné regionální, národní a mezinárodní aktivity statku a školy – škola a 

školní statek léta výtečně reprezentují krajské školství a jsou ve svém okolí známy 

největšími akcemi v Opavě, např. Dny mláďat, Dny země a Advent na zemědělce, 

které každý rok navštíví kolem 30 000 návštěvníků, což je v oblasti školství naprosto 

mimořádné. Navíc škola ve spolupráci se statkem realizuje velké množství 

mezinárodních projektů typu Erasmus, Mládež v akci, což je unikátní i v rámci ČR. 

Aktuálně je aktivních 5 mezinárodních projektů s 11 zeměmi Evropy. 

7. Kvalita výuky v partnerské zemědělské škole – kvalitní výuka, stabilní pedagogický 

sbor, dobré materiální zajištění, motivace žáků a také možnost výběru žáků generuje 

také výborné úspěchy žáků v soutěžích, např. v roce 2018 1. místo v praktických 

dovednostech a 3. místo celkově v nejváženější soutěži v ČR v oboru Agropodnikání 

pod záštitou ministra zemědělství, 2 umístění v celostátním kole středoškolské 

odborné činnosti apod. 

8. Nedostatek prostor pro výuku + možnost prodeje majetku kraje – v návaznosti na 

100% naplněnost školy probíhá výuka ve vyšší odborné škole v krajské budově na 

Olomoucké ulici, která je umístěna v širším centru města. Vybudováním učeben pro 

výuku v areálu statku dojde k opuštění budovy v Olomoucké ulici, která přímo sousedí 

s aktuálně prázdnou budovou domova mládeže a krajskou Základní školou pro 

zrakově postižené v Havlíčkově ulici, čímž se nabízí možnost prodeje komplexu 

budov z majetku kraje po uvažovaném přestěhování základní školy do jiných prostor. 

9. Ohrožení bezpečnosti osob + synergie investic – jednou z částí projektu je demolice 

zdevastovaného obrovského skleníkového areálu. Stávající skleníky jsou v havarijním 

stavu a vzniká zde nebezpečí úrazu všech přítomných osob. Navíc po demolici 

skleníků je statek ve spolupráci se školou připraven vlastními silami a investicemi 

proměnit skleníkový areál na moderní garden centrum včetně vybudování kotelny na 

biomasu, která bude vytápět stávající fóliovníky. 

10. Spolupráce statku i školy s firmami – zejména v oblasti zapůjčení techniky 

a zapojení odborníků do výuky probíhá spolupráce s nejprestižnějšími firmami 

v zemědělství na výborné úrovni. Ovšem v oblasti živočišné výroby soukromí 

zemědělci nepustí žáky ke zvířatům z důvodů zdravotních, bezpečnostních i 

finančních. Z tohoto důvodu je kvalitní zázemí (stáje, skleníky) bezpodmínečnou 

nutností a neexistence vhodných výukových prostor může znamenat konec 

zemědělského školství v Moravskoslezském kraji. Statek se školou jsou místem 

celoživotního vzdělávání. Škola má autorizaci na 14 dílčích kvalifikací, rekvalifikací a 

dlouhodobých kurzů, z nichž celá řada byla pro ČR pilotně ověřována právě na statku 

a nyní se statek na jejich realizaci podílí. 
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10 dílčích částí koncepce rozvoje Školního statku v Opavě: 

 

1) Stabilizace půdního fondu: získání pozemků do majetku kraje od Pozemkového 

fondu, města, nebo koupí od soukromých majitelů. 

  

2) Rekonstrukce - hlavní areál statku: rekonstrukce nevyužitých prostor – projektová 

dokumentace "Zřízení odborných učeben" část SO 01 -vybudování multimediální 

učebny, chemické laboratoře, kanceláří a sociálního zázemí, část  SO 02 - vybudování 

zázemí vyšší odborné školy – 3 učebny, 2 kanceláře a sociální zázemí, nadstavbou 

oprava střech hlavních budov, zázemí pro zpracování a výrobu medu, rekonstrukce 

společenské místnosti a kuchyně. 

 

3) Řešení modernizace farmy, zmenšení areálu, projektová dokumentace – „Vybudování 

moderních stájí chovu hospodářských zvířat a skladu strojů“, likvidace zastaralých 

objektů, výstavba výukové stáje pro skot, stáje pro prasata, skladu strojů, nadstavba - 

nová posklizňová linka, silo, kompostárna, silážní jámy, mobilní, sýrárna. 

 

4) Rekonstrukce – skleníkový areál  projektová dokumentace - "Revitalizace 

skleníkového areálu Školního statku Opava", demolice zastaralých skleníků, 

výstavba nových menších skleníků, kotelna na biomasu, rekonstrukce zázemí pro žáky 

a zaměstnance, nadstavba - garden centrum, multimediální terénní učebna. 

 

5) Rekonstrukce - drobnochov: rekonstrukce nevyužitých prostor – projektová 

dokumentace "Zřízení odborných učeben" část SO 03 - zřízení 2 učeben s kabinety a 

sociálním zázemím, nadstavba - oprava budovy včetně zázemí pro žáky a zaměstnance, 

odvodnění kolbiště, krytá jízdárna pro koně. 

 

6) Rekonstrukce nevyužitého objektu  - „Výukové středisko praxe„,  přeměna staré 

nefunkční stáje na výukové středisko praxe a objekt pro uskladnění zemědělské 

techniky včetně testačního střediska. 

 

7) Pořízení moderní zemědělské techniky: 2 traktory, sklízecí mlátička, secí stroj, 

postřikovač aj. 

 

8) Spolupráce školy a školního statku se zaměstnavateli – zapůjčení moderní techniky 

a technologií, zaškolení zaměstnanců a žáků, celoživotní vzdělávání, propojení  vědy a 

vzdělávání, pokusnická činnost. 

 

9) Větší propojení školy a statku, využití pracovišť, zvýšení počtu žákohodin, větší 

podíl na hospodářské činnosti, větší propojení techniky a technologií, využití pro další 

vzdělávací zařízení v oboru. 

 

10) Využití moderních technologií a chytrých řešení v provozních podmínkách školního 

statku, související modernizace: opravy komunikací, oplocení, vodovodní přípojky, 

rekonstrukce informačních panelů, vlastní podíl školního statku na opravách a 

investicích. 
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Rekonstrukce školního statku v Opavě - připravené projektové 

dokumentace se stavebním povolením  

 

Zastupitelstvo kraje 

k usnesení rady kraje č. 62/4921 ze dne 17. 2. 2015 (č. usnesení 13/1167 ze dne 5. 3. 2015) 

 

rozhodlo 
 

zahájit přípravu projektu „Modernizace Školního statku   v Opavě“  

 

 

REDIZO 600034917 

Oblast modernizace 
Označení 

učebny/projektu 

Popis, konkretizace potřeb, počty 
ks, případně odhadované 

jednotkové náklady 

Ostatní - nezařazené 
vybudování moderní  
víceúčelové výukové stáje 

chovu hospodářských zvířat 

zmenšení areálu a likvidace 2 starých 

objektů a nefunkčních stájí   
rekonstrukce 1 objektu starých stájí 

na mechanizační dílny a výukové 
prostory pro odborný výcvik           

studie vybudování stáje včetně 

moderního IT systému s napojením 
na učebnu  

Ostatní - nezařazené 
rekonstrukce odborných 
učeben a dovybavení areálu 

chovu drobného zvířectva 

rekonstrukce nevyužitých prostor na 

odborné učebny včetně vybavení 
nábytkem a IT technikou  

doplnění vybavení drobnochovu o 
nová ustájení pro zvířata, napáječky, 

převozní  klece na výstavy, vozík pro 

přepravu koní, drobnou zemědělskou 
a zahradní techniku pro výuku a 

údržbu krásného areálu  

Ostatní - nezařazené 

přebudování zastaralého 

skleníkové areálu na 

moderní výukové Garden 
centrum 

likvidace skleníkového  
vybudování garden centra - stromy, 

keře, zahradní doplňky, zahradní 

stavby,  
technické zázemí pro údržbu- 

zahradnické stroje a  

Ostatní - nezařazené 
technické vybavení centra 
výuky zemědělských oborů 

2 moderní traktory pro výuku techniky 

a zemědělských oborů včetně GPS 
systému   

moderní zemědělské stroje pro výuku 

spektrum 5 ks základních používaných 
strojů v praxi  

sklízecí mlátička  
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Ostatní - nezařazené 

přebudování nevyužitých 
prostor pro uskladnění 

moderní a drahé zemědělské 
techniky včetně testačního 

střediska  

rekonstrukce bývalých stájí v centru 

školního statku na prostory pro 
uskladnění a údržbu drahé 

zemědělské techniky  
rekonstrukce a vybavení přilehlého 

testačního střediska moderní 

opravárenskou technikou  

 

USKUTEČNĚNO 
  

Ostatní - nezařazené 

prodej či pronájem části 
farmy Opava, Olomoucká 

ulice - 3 objekty a přilehlé 

prostory firmě  Hon 

 REALIZOVÁNO 

Ostatní - nezařazené 

likvidace nefunkčního, 
zastaralého a nebezpečného 

odloučeného pracoviště 
Stěbořice 

 REALIZOVÁNO 

Ostatní - nezařazené odborné učebny 

rekonstrukce nevyužívaných prostor 
bývalého výpočetního střediska na 3 

odborné učebny, vybudování 
kabinetu, šaten, sociálního zázemí, 

včetně vybavení nábytkem    

Ostatní - nezařazené 
chemická poloprovozní 

laboratoř 

rekonstrukce prostor bývalé 
laboratoře    

vybavení laboratorním nábytkem a 

poloprovozními stroji na výrobu léčiv     
vybavení chemickými přístroji a 

laboratorním nářadím  

Technika - IT 
vybudování  multimediální 
přednáškové učebny 

vybudování zcela nové učebny 

rekonstrukce prostor  

nábytek (stoly, židle)  
tabule, projektor  

PC, LCD - 24 ks  
SW - školní multilicence  
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Krajský tým projektu 

  

Ing. Martin Jalůvka 

investiční referent  

odbor investiční a majetkový 

 

Ing. Jindřich Částka 

projektový manažer  

odbor evropských projektů 

 

Ing. Daniel Cinař 

referent pro rozvoj vzdělávání 

odbor školství, mládeže a sportu 

 

 

   

 

Vedení školního statku 

 

Ing. Arnošt Klein 

ředitel školy a školního statku 

 

Ing. Vladimír Chmelař 

statutární zástupce ředitele 

 

Část 1 veřejné zakázky 

Revitalizace skleníkového areálu Školního statku Opava 

Projektant 

Ing. Karel Grygera 

projektová a inženýrská kancelář 

Tým za školní statek a školu 

Pan Jan Weiss 

Školní statek Opava, p.o. 

Mgr. Vlastimil Dluhoš 

Masarykova střední škola zemědělská 

a Vyšší odborná škola Opava, p.o. 

 

 

 

Část 2 veřejné zakázky 
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Vybudování moderních stájí chovu hospodářských zvířat a skladu strojů  

 Projektant 

Hutní projekt Frýdek Místek 

Ing. Přemysl Šimek 

 

Tým za školní statek a školu 

 

Ing. Miroslav Frkal 

Školní statek Opava, p.o. 

 

Ing. Jan Tesarčík 

Masarykova střední škola zemědělská 

a Vyšší odborná škola Opava, p.o. 

 

Externí poradce 

 

Ing. Roman Černín 

Část 3 veřejné zakázky 

Výukové středisko praxe 

 Projektant 

středisko Technico Opava s.r.o.                                                                                                    

Tým za školní statek a školu 

Ing. Vilém Pavlíček 

Školní statek Opava, p.o. 

 

Mgr. Vlastimil Dluhoš 

Masarykova střední škola zemědělská 

a Vyšší odborná škola Opava, p.o. 

 

Část 4 veřejné zakázky 

Zřízení odborných učeben 

 Projektant 

Ing. Karel Grygera 

projektová a inženýrská kancelář 

 

 Tým za školní statek a školu 

Ing. Vladimír Chmelař 
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Školní statek Opava, p.o. 

 

Mgr. Jiří Zapletal 

Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola Opava, p.o. 

 

             Modernizace Školního statku v Opavě s využitím chytrých řešení 

(podrobný popis projektu) 

 

Školní statek v Opavě je samostatnou příspěvkovou organizací kraje, jejímž posláním je vytvářet 

podmínky pro praktické vyučování žáků středních zemědělských a zahradnických škol. Otázka 

další existence a rozsahu vykonávaných činností statku je předmětem analýz od roku 2005. V roce 

2014 bylo vedením kraje rozhodnuto o podpoře statku směrem k činnosti organizace zaměřené na 

vzdělávání žáků, ale prozatím bez finanční investice. Zásadním problémem je potřeba výrazné 

modernizace statku, a to v oblasti živočišné i rostlinné výbory. Statek byl po desetiletí 

nejmodernější vzdělávací institucí svého oboru v ČR a jako jeden ze tří statků v ČR má potenciál se 

na toto místo znovu vrátit. Zároveň by se touto modernizací statek stal centrem zemědělského 

školství nejen v našem kraji, ale také lídrem v ukázce nových technologií využitelných v oblasti 

počátečního i dalšího vzdělávání v zemědělství. 

Činnost statku je zaměřena na živočišnou výrobu (nyní omezena na chov skotu), rostlinnou výrobu 

(obhospodařuje 580 ha zemědělské půdy; produkce tržních plodin, např. pšenice, ječmen, řepka), 

zahradnictví, drobnochov (kozy, ovce, koně - jezdecký oddíl) a doplňkové aktivity (silniční 

doprava).  

Ekonomickým rozporem v činnosti statku je skutečnost, že vzdělávací potřeby školy vyžadují co 

největší pestrost zemědělské činnosti, kdežto rentabilita provozu statku naopak vyžaduje maximální 

specializaci činností. Roční obrat statku je 37 mil. Kč a příspěvek zřizovatele na provoz se 

pohybuje kolem 3,2 mil. Kč. 

 

Modernizace statku obsahuje tyto části: 

 Farma: stáje pro skot, stáje pro prasata, sklad strojů, demolice, inženýrské sítě, bioplynová 

stanice, posklizňová linka, silo, kompostárna, silážní jámy, mobilní sýrárna 

 Skleníkový areál: výstavba skleníků, demolice, kotelna na biomasu, garden centrum, 

rekonstrukce zázemí pro žáky a zaměstnance, multimediální terénní učebna 

 Drobnochov: oprava budovy včetně zázemí pro žáky a zaměstnance, odvodnění kolbiště, 

krytá jízdárna pro koně 

 Výukové středisko praxe a objekt pro uskladnění zemědělské techniky včetně testačního 

střediska 

 Ovocná školka: venkovní odpočinkové a poznávací zahrady, zázemí pro žáky a 

zaměstnance 

 Hlavní areál statku: oprava střech hlavních budov, zázemí pro zpracování a výrobu medu, 

rekonstrukce společenské místnosti a kuchyně 

 Moderní zemědělská technika: 2 traktory, sklízecí mlátička, secí stroj, postřikovač aj. 

 Související náklady: opravy komunikací, oplocení, vodovodní přípojka, rekonstrukce 

bazénu v rehabilitačním centru, digitální tabule 

 Stabilizace půdního fondu: získání pozemků do majetku kraje od Pozemkového fondu, 

města, nebo koupí od soukromých majitelů v minimální výměře 250 ha – nesouvisí přímo 

s modernizací statku 

 

 

Využití moderních technologií a chytrých řešení lze rozdělit do dvou kategorií: 

1) Chytrá řešení budov: montáž fotovoltaiky na střechy budov; tepelná čerpadla; kotelna na 
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biomasu; bioplynová stanice; řízení klimatu ve stájích prostřednictvím meteo stanice; 

automatické přihrnování krmiva ve stáji; automatické zavlažovací, větrací a světelné systémy 

ve sklenících; 

2) Chytré technologie: moderní technologie chovu zvířat zahrnující identifikaci zvířat v dojírně, 

sledování přírůstků, krmení, pohybu, blížícího se porodu zvířat aj. vše prostřednictvím 

softwaru instalovaného žákům do tabletu nebo PC; interaktivní multimediální venkovní učebna 

(panelové infokoutky u jednotlivých druhů rostlin v garden centru); zemědělská technika 

s využitím nejmodernější technologie (traktory s GPS a ovládacím softwarem v tabletu – 

nastavení trasy traktoru, secí dávky aj. v tabletu a spuštění samonaváděcího provozu); 

laboratorní množení rostlin (in vitro - klonování rostlinného materiálu). 

 

Odhad nákladů: odhadované náklady na všechny výše zmíněné části rekonstrukce statku 

s využitím nejmodernějších technologií a chytrých řešení dosahují přibližně 440 mil. Kč, nicméně 

tato částka umožní vrátit statek mezi nejmodernější zemědělská zařízení v ČR, být lídrem v oblasti 

moderních zemědělských technologií a získat tím významnou konkurenční výhodu pro náš kraj. 

 

Podrobný popis jednotlivých částí projektu: 

 

1) FARMA Olomoucká 

 Demolice stávajících stájí a výstavba inženýrských sítí – jedná se o demolici 3 zchátralých 

stájí a výstavbu sítí pro nové stáje a sklad strojů 

 Výstavba nové stáje pro skot včetně moderního vybavení. Ve stáji je většina činnosti 

zajištěna automaticky, například řízení klimatu dle meteo stanice, odklízení výkalů dle 

předem naprogramovaného intervalu pomocí speciálních lopat, automatické přihrnování 

krmiva atd. Dojírna pro krávy bude vybavena moderní technologií, kdy každá kráva bude 

mít krční respondery (obojky), které budou zajišťovat komplexní údaje, například 

identifikaci krav na dojírně, vážení dojnic, rozbor na složky v mléce (tuk, bílkovina) a 

somatické buňky, sledování aktivity zvířat, sledování doby žraní (příjem krmení), sledování 

blížícího se porodu, dávkování krmiva v automatickém krmném boxu, přičemž všechny tyto 

informace se ukládají do programu, který tvoří různé sestavy tykající se užitkovosti a 

zdravotního stavu zvířete. Software umožňuje vzdálený přístup a ovládání pomocí IT 

techniky (tablet, PC) 

 Výstavba nové stáje pro prasata včetně moderního vybavení. Jedná se o menší stáj pro 

prasata, kde bude zajištěn komplexní produkční vývoj zvířete v malých počtech. Stáj bude 

vybavena moderní technikou, která se stává běžnou součástí stájí, např. automatické krmení 

prasat 

 Výstavba skladu strojů – jedná se o výstavbu jednoduchého objektu určeného k uskladnění 

strojů a zemědělské techniky 

 Rekonstrukce stáje pro odchov masného skotu (odchovna býků) - výkrm skotu bude 

probíhat v současné stavbě, kde je nutná rekonstrukce (vybetonování podlah, zábrany, 

oprava střechy, fasáda, vrata, okna) 

 Výstavba malé bioplynové stanice o výkonu 150 kW - stanice by využívala kejdu, zbytky 

krmiva od zvířat, a skrývky ze silážních žlabů a produkovala by elektrickou energii a 

odpadní teplo, které by se dále využívalo k vytápění porodny prasat, učeben, šaten, 

kanceláři, ohřevu vody a popřípadě k dosoušení obílí na posklizňové lince 

 Skladovací nádrž na kejdu 

 Rekonstrukce posklizňové linky 

 Výstavba sila a napojení na rekonstruovanou posklizňovou linku - investiční akce je nutná 

pro stabilitu ekonomiky farmy, zejména v oblasti výhodných cen komodit při prodeji po 

vlastním vyčistění, vytřídění, uskladnění zrna. Výstavbou získá statek výukový bonus pro 

žáky, kdy se budou moci seznámit s činnostmi v oblasti skladování a zpracování plodin 
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 Výstavba dělených silážních jam pro hospodaření s bioodpady 

 Výstavba malé kompostárny s patřičnou mechanizací 

 Instalace malé mobilní sýrárny – zpracování 100 l mléka denně na sýry, tvarohy, jogurty. 

Výukový bonus v oblasti zpracování mléka a zároveň ideální využití farmářského prodeje 

v městské aglomeraci ke zhodnocení vlastní produkce mléka 

 Rekonstrukce stupňovité učebny se zázemím 

 Fotovoltaika 

 Rekonstrukce stávajících a vybudování nových zpevněných ploch v areálu 

 Kanalizace a vodovod 

 

2) SKLENÍKOVÝ AREÁL 

 Demolice stávajících skleníků – skleníkový areál zahrnuje téměř 1 ha starých 

nepoužitelných skleníků, které ohrožují bezpečí žáků a zaměstnanců 

 Výstavba nových skleníků včetně zázemí – vybudováním dvou menších skleníků bude 

pokryta základní potřeba pro výuku žáků a činnosti zahradnictví. Zároveň dojde 

k rekonstrukci zázemí pro žáky a zaměstnance statku, tedy menší učebny, šatny a sociálního 

zařízení 

 Výstavba "chytrého" skleníku, který bude obsahovat moderní technologii zahrnující 

automatické zavlažování, automatické ovládání vzduchotechniky, fotovoltaiku, led svícení. 

Soubor těchto technologií bude umožňovat výzkum v oblasti pěstování rostlin (např. 

nejvhodnější načasování a objem závlahy, ideální teplotu pro vývoj rostlin, cílené optimální 

led osvětlení rostlin pro jejich růst, laboratorní množení rostlin – in vitro – moderní 

klonování rostlinného materiálu) 

 Výstavba garden centra včetně interaktivní multimediální venkovní učebny v duchu hesla 

park, který bude všem vonět a chutnat – přeměna areálu na vzdělávací, odpočinkový 

a reprezentativní prostory. Hlavní myšlenkou parku je cíleně zaměřené a architektonicky 

zpracované výsadby bylin všech druhů, kvetoucí trvalky, zeleninové arboretum doplněné o 

keře a stromy zasazeno do koncepce parku lemující se cestičkami, kde by si každý našel tu 

svou odpočinkovou část. Vytvořené prostředí by nabízelo prostor pro spousty aktivit a 

doprovodných akcí, seminářů. Zároveň by park sloužil také jako výukové zázemí pro 

střední, základní i mateřské školy a spolky. Celá tato koncepce parku by navazovala na 

prodejnu školního statku, kde by zákazník měl možnost se parkem projít a vidět spousty 

rostlin v reálných výsadbách i multimediálních infopanelech a následně by si jí mohl 

zakoupit v zahradním centru statku 

 Výstavba nové kotelny na biomasu – statek produkuje velké množství vhodných surovin 

využitelných v kotelně na biomasu. Nová kotelna by vytápěla nové i stávající skleníky 

a fóliovníky v areálu statku i sousedící školy, čímž by došlo k velmi výraznému snížení 

nákladů 

 

3) DROBNOCHOV 

 Rekonstrukce objektu drobnochovu včetně učeben – rekonstrukce zahrnuje opravu pláště 

budovy, fasády, oken a dveří a také vybudování odborných učeben pro žáky konajících 

praxi v areálu včetně sociálního zázemí 

 Výstavba víceúčelové haly - krytá jízdárna pro koně a pro předvádění a základní práci se 

zemědělskou technikou. Hala o rozměrech 40 x 25 x 7 metrů z jednoduché ocelové 

konstrukce obsahující rekuperaci vzduchu a vytápění je běžným standardem ve vyspělých 

evropských zemích. Značným bonusem pro statek bude možnost využití mimovegetačního 

období pro výuku žáků, reprezentaci nejmodernější techniky ve spolupráci s prodejci 

techniky 

 Využití chytrých řešení pro vytápění – pořízení tepelného čerpadla a montáž fotovoltaiky na 
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střechu budovy umožní významně snížit náklady na vytápění 

 Rekonstrukce odvodnění kolbiště – v současné kolbiště je v nevyhovujícím stavu, protože je 

přibližně 1/4 dnů v roce pod vodou. Rekonstrukcí dojde k větší využitelnosti celého areálu 

 

4) VÝUKOVÉ STŘEDISKO PRAXE A OBJEKT PRO USKLADNĚNÍ ZEMĚDĚLSKÉ 

TECHNIKY VČETNĚ ZŘÍZENÍ TESTAČNÍHO STŘEDISKA 

 Rekonstrukce stávajícího zchátralého kravína v hlavním areálu statku na výukové středisko 

praxe umožní výuku na moderních zemědělských strojích ve spolupráci s předními firmami 

v oboru zejména v mimovegetačním období 

 Středisko praxe bude zároveň sloužit pro uskladnění zemědělské techniky 

 Testační středisko - na výukové středisko praxe bude navazovat testační středisko sloužící 

jak k praktické výuce žáků, tak k základním činnostem statku 

 

5) OVOCNÁ ŠKOLKA 

 Výstavba nového zázemí pro zaměstnance žáky školy, kteří v ovocné školce vykonávají 

praxi 

 Rekonstrukce venkovní odpočinkové a poznávací zahrady – sortiment ovocných stromů a 

keřů, okrasných stromů a keřů, naučná stezka, lavičky, oddychová část. Umožní ukázkovou 

výuku v reálném prostředí pro žáky středních, základních, mateřských škol a odborné i 

laické veřejnosti 

 Modernizace a úspora v oblasti vytápění – stávající vytápění je řešeno kotelnou na topný 

olej, v době vzniku této provozovny se jednalo o moderní a velice ekonomicky zajímavou 

formu topení, ale v dnešní době se jedná spíše o velice neekonomickou formu vytápění 

spojenou se značnou ekologickou zátěží. Vhodně zvolenou novou formou vytápění (tepelné 

čerpadlo, fotovoltaika) by došlo k razantnímu snížení nákladů na vytápění 2 budov a 

fóliovníku. 

 

6) HLAVNÍ AREÁL STATKU 

 Výhledově bude nutná oprava střech obsahujících azbest na budovách v hlavním areálu 

statku 

 Rekonstrukce společenské místnosti a kuchyně – stávající společenská místnost sloužící 

také jako jídelna je v dnešní době zbytečně veliká. Vhodným rozdělením prostor by v jedné 

části mohl vzniknout areál pro zpracování medu a druhá část by prošla modernizací na 

jídelnu s možností úpravy na společenskou místnost. Zároveň by došlo k rekonstrukci 

nevyhovující kuchyně a jejího zázemí 

 Výstavba zázemí pro zpracování medu a výrobu výrobků – na statku působí včelařský 

kroužek, který ovšem nemá pro svou činnost vhodné zázemí. Vhodnou rekonstrukcí 

stávajících prostor by došlo k doplnění areálu o velmi zajímavou a rozvíjející se odvětví 

s možností seminářů a přednášek s okamžitou ukázkou v praxi  

 Montáž fotovoltaiky na střechy budov a snížení provozních nákladů 

 

7) MODERNÍ ZEMĚDĚLSKÁ TECHNIKA 

 Pořízení moderního vybavení: 2 traktory, sklízecí mlátička, secí stroj, postřikovač, návěs 

s rozmetadlem. Vybavení bude sloužit pro činnost statku a hlavně k výuce žáků na aktuálně 

používané moderní technice v praxi 

 Jeden traktor by měl být vybaven nejmodernější technikou zahrnující samonavádění vozu 

pomocí GPS, nastavení trasy, secí dávky a dalších činností prostřednictvím softwaru v 

tabletu před samotnou jízdou a následně pouze zapnutí „autopilota“ 

 Jedná se o velmi důležitou nedílnou součást statku, protože s moderní technikou se žáci 

setkávají v praxi 
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8) OBECNÉ INVESTICE DO AREÁLU 

 Oprava asfaltových komunikací v hlavním areálu statku, silniční spojka na křižovatku 

Otice, Slavkov, ovocná školka vnitroblok, asfaltová spojka ul. Olomoucká - sv. Anna 

 Oprava oplocení všech areálů – statek instaloval brány na dálkové ovládání, avšak 

z bezpečnostních i estetických důvodů je vhodné renovovat či obnovit oplocení dílčích 

areálů, zejména Englišova 526/95, areál drobnochovu, areál farmy a ovocnou školku 

 Rekonstrukce zastaralé vodovodní přípojky 

 Pořízení digitálních tabulí s pozemky, stájemi a dílnami s možností elektronického záznamu 

prací, tříd a osob 

 Rekonstrukce bazénu v léčebném a rehabilitačním centru – fyzicky a morálně opotřebený 

bazén, který je v současnosti v havarijním stavu 

 

9) STABILIZACE PŮDNÍHO FONDU (nesouvisí přímo s projektem) 

 Statek v současnosti hospodaří na 586 ha zemědělské půdy, ovšem pouze 5 ha je ve 

vlastnictví Moravskoslezského kraje. Z dlouhodobého hlediska může být velmi nízký podíl 

vlastních pozemků určitým rizikem a ohrožením pro činnost statku. Z tohoto důvodu se jako 

optimální jeví dlouhodobá snaha o získání pozemků do majetku kraje, a to buď zdarma od 

Pozemkového fondu, města, nebo koupí od soukromých majitelů 

 Minimální výměra vlastních pozemků pro činnost statku se pohybuje kolem 250 ha 

 Současné ceny k jednání ohledně odkupu zemědělské půdy se pohybují okolo 30 Kč/m
2
, 

tudíž při nákupu minimální výměry pozemků jsou odhadované náklady 75 mil. Kč 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ucelená část projektované rekonstrukce Školního statku v Opavě 
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V letech 2015 – 2016 byla zpracována projektová dokumentace „Modernizace školního statku 

v Opavě – zřízení učeben včetně vybavení“, projektantem byl Ing. Karel Grygera. 

 

V období července 2017 – květen 2018 proběhla 1. část projektované rekonstrukce školního statku 

v Opavě s názvem   „Modernizace školního statku v Opavě – zřízení učeben včetně vybavení“. 

Celkové náklady investiční akce byly       12 538 000,-- Kč, z toho 10 250 000,-- Kč byl příspěvek 

zřizovatele a 2 288 428,-- Kč spoluúčast Školního statku v Opavě. Realizátorem stavby firma 

UNICONT s.r.o. 

  

V 1. fázi proběhla modernizace zázemí pro výuku v centru areálu a úplné dobudování areálu školy 

a školního statku bez zastaralých odloučených pracovišť. Školní statek měl ve svém rozsáhlém 

areálu spoustu nevyužitých místností a prostor, které byly možné využít jenom po celkové 

rekonstrukci. Spolupracující Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, 

příspěvková organizace, která se školním statkem sousedí a jíž školní statek poskytuje zázemí pro 

praktickou výuku, má naprostý nedostatek prostor. Škola má 100 % naplněnou kapacitu 610 žáků, 

má nedostatek odborných učeben a laboratoří pro výuku. Navíc využívala 2 km vzdálené odloučené 

pracoviště Olomoucká 18, Opava, což značně komplikovalo výuku a přesuny žáků a pedagogů. 

Rekonstrukcí nevyužitých prostor školního statku se vyřešil nedostatek výukových prostor pro 

žádanou školu, zmodernizovalo se zázemí výuky a umožnilo se opuštění a jiné využití odloučeného 

pracoviště. 

Předmětem akce byly stavební práce týkající se rekonstrukce nevyužitých prostor a zřízení 

odborných učeben dvou objektů včetně zázemí v areálu uživatele, tj. školního statku a jejich 

vybavení nábytkem. 

 Stavba byla rozdělena do následujících stavebních objektů:  

SO 01 – Byly provedeny stavební úpravy ve středové části objektu, vybourány veškeré příčky a 

stávající dřevěný trámový strop. Dále byly odstraněny povrchy podlah vč. části podkladních 

betonových vrstev, výplně otvorů a budou demontovány veškeré vnitřní instalace. Nové příčky v 

rámci nové dispozice byly provedeny tradiční technologií, dozděny byly vstup v obvodové stěně, 

strop byl proveden z prefa nosníků s vloženými keramickými tvarovkami a bylo provedeno příčné 

ztužení krovu. Nově byla provedena vzduchotechnika, vnitřní instalace vody, elektro, kanalizace a 

topení (zdrojem tepla je stávající centrální kotelna). Následně byly prostory vybaveny školním a 

kancelářským nábytkem a byla vybavena chemická laboratoř. Vznikla zde chemická laboratoř, 

multimediální učebna, 2 kanceláře a sociální zázemí pro moderní výuku. 

SO 02 – Stavební úpravy byly provedeny v severovýchodní části objektu, především v 2. NP, kde 

byly vybourány veškeré nenosné příčky a povrchy podlah, výplně otvorů a demontovány byly 

veškeré vnitřní instalace. V prostorách 1. NP byly částečně vybourána podlaha v místě pro 

betonový základ sloupu podepírajícího vložený ocelový průvlak. Nové příčky v rámci nové 

dispozice byly provedeny tradiční zděnou technologií, byly zazděny dva okenní otvory. Nově byla 

provedena vnitřní instalace vody, elektro, kanalizace a topení (zdrojem tepla je stávající centrální 

kotelna). Následně byly prostory vybaveny školním a kancelářským nábytkem. Vznikly zde 3 

učebny, kanceláře a sociální zázemí, které umožnily opustit nevyhovující odloučené pracoviště a 

modernizovat výuku vyšší odborné školy do uceleného areálu.  

 

Celá 1. etapa modernizace školního statku byla úspěšně zrealizovaná, stavby prošly kolaudačním 

řízením a jako odloučené pracoviště byly zařazeny do rejstříku škol a školských zařízení a od 1. 9. 
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2018 budou využity k výukovým účelům. Současně bylo k 1. 8. 2018 předáno odloučené pracoviště 

Olomoucká 18, Opava Masarykovy střední školy zemědělské a Vyšší odborné školy, Opava, 

příspěvková organizace zřizovateli k dalšímu využití. 
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2. dílčí část projektované rekonstrukce Školního statku v Opavě 
 

V letech 2015 – 2016 byla zpracována projektová dokumentace - „Vybudování moderních stájí 

chovu hospodářských zvířat a skladu strojů“, projektantem byl Ing. Přemysl Šimek z Hutního 

projektu Frýdek Místek. 

 

V období březen  2018 až srpen 2018 proběhla 2. část projektované rekonstrukce školního statku 

v Opavě  a úvodní část rekonstrukce farmy s názvem „Vybudování moderních stájí chovu 

hospodářských zvířat a skladu strojů – bourací práce a inženýrské sítě“,. Zhotovitelem byla 

firma POHL s.r.o. za částku 16 789 062,-- Kč bez DPH, investorem Krajský úřad 

Moravskoslezského kraje. Byla provedena demolice stávajících stájí a výstavba inženýrských sítí – 

jedná se o demolici 3 zchátralých stájí a výstavbu sítí pro nové stáje a sklad strojů. 

 

Dalším úkolem je vyhledání finančních zdrojů pro realizaci výstavby 3 nových objektů – 

výukových stájí pro chov skotu, pro chov prasat a skladu strojů.  

 

Vlastní rekonstrukce financována Školním statkem v Opavě: 

 

Rekonstrukce stáje pro odchov masného skotu (odchovna býků) - výkrm skotu byl přesměrován 

z objektů určených k likvidaci do  nevyžívané stavby starého kravína kde byla nutná rekonstrukce 

(vybetonování podlah, zábrany, oprava střechy, fasáda, vrata, okna). Rekonstrukce proběhla 

v termínu listopad 2017 – březen 2018 a vyžádala si náklady cca 400 000,-- Kč.  
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3. dílčí část projektované rekonstrukce Školního statku v Opavě 
 

 

V letech 2015 – 2016 byla zpracována projektová dokumentace - "Revitalizace skleníkového 

areálu Školního statku Opava", projektantem byl Ing. Karel Grygera. 

 

V období březen  2018 až srpen 2018 proběhla 1. část rekonstrukce farmy s názvem "Revitalizace 

skleníkového areálu Školního statku Opava – bourací práce" Zhotovitelem byla firma AWT 

Rekultivace a.s. za částku 2 362 579,57 Kč bez DPH, investorem Krajský úřad Moravskoslezského 

kraje. Byla provedena demolice stávajícího skleníkového areálu, navezení zeminy, vyrovnání 

terénu a oplocení areálu prodejních ploch. 

 

Byla vysoutěžena také část stavební s názvem  "Revitalizace skleníkového areálu Školního 

statku Opava" V soutěži zvítězila firma TEST Ostrava s.r.o. s částkou 10 194 414,-- Kč bez DPH. 

Tato firma však od  smlouvy před zahájením prací odstoupila. 

 

V dalších krocích bude potřeba provést opětovná veřejná zakázka a následná realizace části 

výstavby "Revitalizace skleníkového areálu Školního statku Opava", která zahrnuje výstavbu 

nových skleníků včetně zázemí – vybudováním dvou menších skleníků bude pokryta základní 

potřeba pro výuku žáků a činnosti zahradnictví. Zároveň dojde k rekonstrukci zázemí pro žáky a 

zaměstnance statku, tedy menší učebny, šatny a sociálního zařízení. 

 

Vlastní rekonstrukce financována Školním statkem v Opavě: 

Výstavba garden centra včetně interaktivní multimediální venkovní učebny v duchu hesla park, 

který bude všem vonět a chutnat – přeměna areálu na vzdělávací, odpočinkový a reprezentativní 

prostory. Hlavní myšlenkou parku je cíleně zaměřené a architektonicky zpracované výsadby bylin 

všech druhů, kvetoucí trvalky, arboretum doplněné o keře a stromy zasazeno do koncepce parku 

lemující se cestičkami, kde by si každý našel tu svou odpočinkovou část. Vytvořené prostředí by 

nabízelo prostor pro spousty aktivit a doprovodných akcí, seminářů. Zároveň by park sloužil také 

jako výukové zázemí pro střední, základní i mateřské školy a spolky. Celá tato koncepce parku by 

navazovala na prodejnu školního statku, kde by zákazník měl možnost se parkem projít a vidět 

spousty rostlin v reálných výsadbách i multimediálních infopanelech a následně by si jí mohl 

zakoupit v zahradním centru statku. Na této koncepci školní statek intenzivně spolupracuje se 

Zahradnickou fakultou Mendelovy univerzity v Brně. 

 



 

77 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

78 

 

Fotodokumentace stavu areálu farma Olomoucká před částečnou rekonstrukcí 
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 Část odloučeného pracoviště byla Krajským úřadem Moravskoslezského kraje prodána 

firmě Hon s.r.o. k 31. 3. 2016. 

 

Fotodokumentace současného stavu areálu chovu drobného zvířectva a koní - 

drobnochovu 
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Fotodokumentace stavu skleníkového areálu před částečnou rekonstrukcí  
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Fotodokumentace současného stavu  před rekonstrukcí učeben areálu  Englišova 

526 
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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 technici a následně zaměstnanci Školního statku Opava, 

p.o. 

 

 

V Opavě dne 12. října 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ing. Arnošt Klein 

ředitel školy a školního statku 
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tel: 553 607 100 
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