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Školství

AGRO ŠKOLA – zemědělská škola 21. století
Firma AGRO 2000 s.r.o. se svými zemědělskými podniky ve skupině se rozhodla založit soukromou
střední školu zemědělskou. Motivem
bylo, aby předešla odlivu zaměstnanců ve svých ﬁrmách, především z
důvodu odchodu do důchodu, a aby
zájemcům o studium nabídla kvalitní
odborné zemědělské vzdělání. Firma
školu podporuje ﬁnančně i odborně.
Jsme malá škola, která se zabývá
vzděláváním výhradně zemědělských
maturitních i učebních oborů. Zahájili jsme výuku 1. září 2017.
Škola je situována v krásném venkovském prostředí v rozsáhlém areálu bývalé hájenky u obce Pozďatín
v okrese Třebíč. V budově školy jsou
učebny s moderní výukovou technikou, chemická a biologická laboratoř.
V každé učebně je umístěn dataprojektor a v jazykové učebně interaktivní tabule.
Žáci mají k dispozici pro praktické vyučování i volnočasové aktivity
vlastní školní statek, kde se žáci starají o ovce a koně. V areálu školy se
nachází nově zrekonstruovaný domov
mládeže s jídelnou a prostorem pro
volnočasové zázemí žáků. Lokalita je
dobře dostupná z širokého regionu
díky vlakovému i autobusovému spojení, zastávky jsou přímo u školy.
Žáci mohou využívat i služeb školního autobusu, který pravidelně
zajišťuje svoz z Třebíče. Škola nabízí
kvalitní vzdělání v souladu s moderními trendy z oblasti zemědělství.
K tomu značným způsobem přispívá
jak zapojení odborníků z praxe přímo do výuky, tak i výkon specializovaných činností v jednotlivých zemědělských družstvech.
Předností školy je omezení počtu
žáků v ročníku, což umožňuje individuální přístup ke každému z nich.
Žáci se tak mohou sami rozvíjet z hlediska svých schopností a zájmů. Výuku zajišťují kvalitní pedagogové se
znalostmi moderních trendů ve vzdělávání, a to s ohledem na požadavky
reálné praxe. Celková kapacita školy
je 90 žáků.
Odborná praxe žáků je částečně
zajišťována v areálu školy, jehož součástí je školní statek s koňmi, ovcemi, fóliovníkem, pokusnými poli,
bylinkovou zahradou či žákovskými
záhony. Velice aktivní a osvědčená
spolupráce probíhá s blízkou biofarmou Ostrovec, která se zabývá ekologickým chovem ovcí a zpracováním mléčných produktů. Žáci tak
mají možnost pozorovat celý cyklus
živočišné výroby od porodů jehňat po
výrobu sýra.
Pro volnočasové vyžití žáků nabízí škola hned několik zájmových aktivit. Mezi nejžádanější patří jezdectví,
myslivost, přírodovědný kroužek, včelařství, rybářství či sportovní aktivity. Velice aktivní škola je také v oblasti spolupráce s vysokými školami či
vědecko-výzkumnými institucemi.
Na základě uzavřeného memoranda
probíhají společné aktivity například
s Agronomickou fakultou Mendelovy univerzity v Brně, která je vyhledávaná absolventy školy. Letos škola
uzavřela partnerství s Okresním mysliveckým spolkem Třebíč, který bude
pro naše žáky zajišťovat i organizaci
zkoušek z myslivosti.
Škola se aktivně zapojuje do různých projektů, které jsou zaměřeny buď na zvýšení vybavenosti školy, nebo na inovace vzdělávacích
programů, na podporu vzdělávání
pedagogů, kariérové poradenství,

zapojení odborníků z praxe do vzdělávání, stáže pedagogů u zaměstnavatelů. Jsou to především projekty
Šablony II pro střední školy a IKAP I
(Učíme se ze života pro život), který
připravil Kraj Vysočina.

Školní podniky

Abychom žáky co nejlépe připravili pro vstup do praxe, zahájili jsme
projekt Školní podniky. Každý žák si
vybere jeden podnik, ve kterém bude
pracovat. Podmínkou je, aby žák splňoval zaměření podniku v souladu se
svým studijním oborem.
Cílem projektu je, aby si žáci všech
ročníků vyzkoušeli, jaké je budovat
hodnoty společné práce v jednom
podniku. Postavení v podniku je jednoduché, žák 4. ročníku je pro kolegy
v podniku takovým poradcem/mentorem (jeden žák).
Ředitelem podniku je žák 3. ročníku, jelikož již má určité odborné znalosti a zkušenosti. Jeho zástupcem je
žák 2. ročníku nebo 3. ročníku, aby
mohl být příští rok již plnohodnotným ředitelem. Žáci 1. ročníku jsou s
prací podniku seznamováni průběžně
a získávají zkušenosti. Vše pod dohledem odborného garanta.
Činnost podniků bude každoročně
vyhodnocena a proběhne i závěrečná
zemědělská konference, při níž bude
hodnotící komise složená ze zřizovatele, vedení školy a zástupců ﬁrem.
Nejlepší projekty budou odměněny.

Portfolia

Každý žák si po dobu svého vzdělávání eviduje vlastní portfolio. Smyslem je evidovat prospěch, motivaci ke
studiu, plány do budoucna, popis volnočasových aktivit. Součástí portfolia
je i evidence odborné praxe, u které
je nutné mít schválenou náplň práce.
Evidence funguje jako jediný doklad
o absolvované odborné praxi. Důvodem, proč se portfolia zavedla, je, že
žáci, učitelé, rodiče, zřizovatel školy i
budoucí zaměstnavatelé mají přehled
o práci žáka za celou dobu studia.

Stipendia

Vzhledem k rozšíření nabídky vzdělávání škola upravila i princip vyplá-

cení stipendií. Nově se zohledňuje
klasiﬁkace žáka, hodnocení odborné praxe a vlastní aktivita žáka. Škola
vyplácí stipendia žákům maturitních
oborů a Kraj Vysočina vyplácí učební obory. Vyhodnocení probíhá každé pololetí.
Prospěchové a zemědělské stipendium – každé do výše 3500 Kč za pololetí.
Společenské stipendium – do výše
2000 Kč za pololetí.

Zemědělská olympiáda

V souladu s naším přesvědčením, že
zemědělská škola má co nabídnout
dospívající generaci, jsme se rozhodli
na jaře uplynulého roku zorganizovat
zemědělskou olympiádu. První kolo
bylo realizováno formou on-line.
Rozeslali jsme formulář se základními otázkami týkajícími se rostlinné,
živočišné výroby a ﬁnanční gramotnosti. Byli jsme potěšeni, ukázalo se,
že zemědělství spoustu dětí zajímá.
Pro ty, kteří prokázali své znalosti
dosažením potřebného počtu bodů,
jsme zorganizovali prezenční kolo
zemědělské olympiády přímo na naší
škole.
Znalosti žáků základních škol byly
příjemným překvapením. Všichni
zúčastnění obdrželi diplom a věcné ceny. Těší nás, že někteří účastníci olympiády se stali novými žáky
školy. I pro letošní školní rok počítáme s organizací zemědělské olympiády. Právě putují do základních škol
pozvánky a instrukce, jak se přihlásit. Věříme, že i přes současnou složitou situaci se nám podaří olympiádu
uskutečnit, buď prezenční, případně
distanční formou. Mottem letošního
ročníku bude: Práce v zemědělství je
poslání, které sytí svět.

Propagace školy

Rádi bychom, aby na naší škole studovali motivovaní, zapálení žáci pro
zemědělství, aby je výuka bavila a
aby po absolvování školy své znalosti a dovednosti uplatnili v zemědělské
praxi. Proto je naší snahou, aby se o
škole vědělo, a k tomu slouží různé
možnosti propagace.
Škola vydává několikrát ročně

AGROMAGAZÍN, který informuje
zájemce o studium i příznivce školy o
aktuálním dění ve škole. Právě vyšlo
podzimní číslo, které si můžete prohlédnout na našich webových stránkách www.agroskola.eu. Magazín je
distribuován do základních škol v
Kraji Vysočina a škola je rozesílá i na
základní školy v dalších regionech.
V letošním roce na AGRO škole
natáčela Agrární komora a Zemědělský svaz ČR krátká videa. Ve videu
zveřejněném na kanálu Zemědělství
žije! je názorně ukázáno, že zemědělství je opravdovým povoláním
s budoucností. Nejen že je kladen
ve všech směrech důraz na automatizaci, lepší zacházení s přírodou,
moderní stroje či pečlivou péči o
dobytek, ale už i na škole je žák bedlivě školen odborníky z reálné praxe.
Agrární komora se v pořadu Potraviny z domoviny přímo zaměřila
na naši školu a je možné natočené
video zhlédnout na stránkách agrární
komory.
Formou propagace školy je i pořádání letních příměstských táborů pro
žáky základních škol přímo v areálu školy. Nadšení účastníci táborů se
seznamovali s chovem ovcí, výrobou
sýra, poznávali přírodu, prováděli přírodovědné pokusy, vyráběli herbáře.
Další oblíbenou aktivitou byla jízda
na koni, střelba ze vzduchovky a úvod
do světa myslivosti.
Nechyběly ani ukázky činnosti Policie ČR nebo Hasičského záchranného sboru z obce Pozďatín. Okolí školy děti prozkoumaly díky tematické
hře Legenda o hradním strašidle, na
jejímž konci byl ukrytý poklad. Děti
byly s programem tábora velmi spokojené a celá řada z nich projevila
zájem o studium na naší škole. I letos
budeme v pořádání příměstského
tábora pokračovat.
Další výhody studia:
• studium je bezplatné
• získání řidičského oprávnění B, T,
učební obor i C
• uplatnění absolventů
• podpora žáků při studiu na vysokých školách od zřizovatele školy
Ing. Eva Novotná,
ředitelka školy

