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ZEMĚDĚLSKÉ ŠKOLSTVÍ
BUDOUCNOST. VÝZVY. ŘEŠENÍ

KONCEPCE JEDNOTNÉHO SYSTÉMU PROPAGACE REZORTU ZEMĚDĚLSTVÍ
VE ŠKOLÁCH
Cíl
Popularizace zemědělství
Přiblížit specifika dětem a mládeži
Získat perspektivní zájemce o práci v zemědělství

Propagace rezortu
Marketingová a komunikační strategie jednotné propagace středních zemědělských škol
2017
2018

Analýza vzdělávacích potřeb
2017: Analýza vzdělávacích potřeb rezortu s důrazem na střední odborné školství
2018: Analýza se zaměřením na uplatnitelnost absolventů zemědělských oborů středních škol na trhu práce a na potřeby
pracovních sil v zemědělských podnicích
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DOTAČNÍ PROGRAMY
Centra odborné přípravy
Účel: Vybavení Center odborné přípravy moderními učebními pomůckami
Příjemce: střední a vyšší odborné školy jmenované Centry odborné přípravy, celkem 30 COP
Výše dotace: 1 666 000 Kč/rok/COP, maximálně 90 % vynaložených a schválených výdajů
Vyplaceno: 39, 7 mil. Kč (rok 2017)

Školní závody
Účel: Podpora podnikatelským subjektům, kteří poskytují své pracoviště a vybavení pro praktickou přípravu žáků středních
škol
Příjemce: Podnikatelské subjekty jmenované školními závody, řádově cca 80 školních závodů
Výše dotace: 30 Kč nebo 36 Kč na žáka/hod. výcviku, dle velikosti podniku, tj. 50 % resp. 60 % podpora na žáka/hodinu ze
sazby
60
Kč
na žáka/hodinu
Vyplaceno: 7,33 mil. Kč (rok 2017)
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SPOLUPRÁCE MZE SE ZEMĚDĚLSKÝMI ŠKOLAMI, RÁMCOVÉ VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY
Profesní vzdělávání učitelů odborných předmětů
2015: Dotační systémy v zemědělství
2016: Transfer znalostí z vědy a výzkumu v oblasti zahradnictví do výuky středních škol a Transfer znalostí vědy a výzkumu v
oblasti klimatických změn, půdy a vody do výuky středních škol se zemědělským zaměřením
2017: Moderní zemědělství – transfer nových poznatků z vědy a výzkumu do výuky středních škol odborných škol a školení
lektorů vzdělávacích subjektů pověřených MZe ke konání kurzů pro získání odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky
na ochranu rostlin

E-learningové kurzy
2015: Zdravotní bezpečnost objemových krmiv, Ochrana zemědělské půdy proti vodní erozi
2016: Technologie pěstování řepy cukrové, Technologie pěstování kukuřice na zrno a siláž
2017: Rostlinolékařský portál, Greening - postupy příznivé pro klima a životní prostředí

Rámcové vzdělávací programy
MZe spolupracuje na aktualizaci RVP v oblasti zemědělství s Národním ústavem pro vzdělávání
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Odborné kurzy
kurz pro výkon obecných zemědělských činností
kurz pro získání odborné způsobilosti pro zacházení s přípravky na ochranu rostlin
kurzy v oblasti šlechtění a plemenitby hospodářských zvířat

Roční vzdělávací plán MZe vzdělávání veřejnosti v rezortu
vzdělávací a osvětové akce určené pro veřejnost
vyplaceno: 5,4 mil Kč (rok 2017)

Profesní kvalifikace
odborná způsobilost fyzické osoby vykonávat řádně určitou pracovní činnost nebo soubor pracovních činností v určitém
povolání v rozsahu uvedeném v kvalifikačním a hodnotícím standardu
rozhodnutí k autorizaci pro provádění zkoušek profesních kvalifikací autorizovaným osobám
evidence žadatelů o autorizaci, evidence provedených zkoušek, kontrolní činnost
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