Školní rok:

2017-18

Rozpis praktické výuky oboru AGROPODNIKÁNÍ

Aktualizováno dne:

10.5.2018

Počet žáků:

20

Třídní učitel:
Třídní učitel praxe:

Mgr. Veronika Besedová
Ing. Iva Rašková

INDIVIDUÁLNÍ PX

Počet žáků:

10

Třídní učitel:
Třídní učitel praxe:

učitel

RAŠ, ŠTE,
BEN

Mgr. Lenka Doláková
Ing. Jiří Bendek

Hodnocení předmětu PRA v 1. pol.: ano
Hodnocení předmětu PRA ve 2. pol.: ano

1 týden 1.pol. farma
1 týden 2.pol. rostlinná výroba

u agronomů v zemědělských podnicích (jednorázově na více pracovištích)

18

Třídní učitel:
Třídní učitel praxe:

RAŠ

Ing. Lucie Pátková
Ing. Iva Rašková

Hodnocení předmětu PRA v 1. pol.: ano
Hodnocení předmětu PRA ve 2. pol.: ano

INDIVIDUÁLNÍ PX

učitel

1 týden 1.pol.

živočišná výroba
nebo potraviny

u zootechniků (VFU ŠZP, Agrosumak, Odersko, Zemspol, Starojicko) (jednorázově na více pracovištích)
nebo potravinářská výroba

2 dny 2. pol.

rostlinná výroba

u agronomů, zpravidla ZD nebo VFU ŠZP (jednorázově na více pracovištích)

1 týden 2.pol.

živočišná výroba
nebo obchod

dojení nebo koně

ODBORNÁ PRÁZDNINOVÁ PX

BLOKOVÁ UČEBNÍ PX

od

do

učitel

25.5.2018

PÁT, RAŠ

učebna

pracoviště

vyučující

28.5. 1.6.

ZAM

Secí a sázecí stroje, stanovení výsevku a příprava techniky na práci.

nádvoří, buňka,
cvičný pozemek

U Jezu

BEN

ZAM

Stroje na sklizeň pícnin. Z 6911 + ŽTR 160, obraceč.

nádvoří, buňka,
cvičný pozemek

U Jezu

VÁŇ

CHO

Ustájení drůbeže, prasat.

CHO

Chov krav bez tržní produkce mléka a organizace pastvy.

PRO

Rozbor půdy.

RAŠ

4. - 8.6.
úterý
5.6.
čtvrtek
7.6.
pondělí
4.6.
středa
6.6.
pátek
8.6.

učebna 2A

U Jezu; VFU ŠZP
Kunín

RAŠ

agrolaboratoř

U Jezu

BEN

učebna

pracoviště

vyučující

PRO

Pracoviště a pracovní postupy v rostlinné výrobě. Bezpečnost a hygiena práce.
Základní principy rostlinné výroby - zpracování půdy, hnojení, setí a sázení, ošetřování
porostů, sklizeň.
Zemědělská botanika, základy semenářství.

semenářská
laboratoř

U Jezu

BEN

ZAM

Seznámení se zem. stroji v rostlinné výrobě, jejich použitím. Základní konstrukční
principy a funkce. Zásady bezpečnosti práce se stroji. Stroje pro přípravu půdy, hnojení,
setí a sázení, ošetřování porostů, sklizeň.

dojírna

U Jezu; SŽP VFU
Kunín

VÁŇ

skup. AGP 2

skup. AGP 1

dílny, nádvoří

U Jezu

BEN

skup. AGP 1

skup. AGP 2

1A
jaro
3 dny
18 vyuč.
hod.

RAŠ

14.5.2018

zpravidla v zemědělské výrobě

2A
jaro
5 dnů
30 vyuč.
hod.

BEN
učitel

živočišná výroba, mechanizace, krmiva, dojení, údržba areálu
traktor, obsluha a údržba strojů, zpracování půdy, ošetřování rostlin, sklizeň, údržba areálu

Počet žáků:

2 týdny

Témata výuky podle tematického plánu vypracovaného
dle ŠVP pro obor
41-41-M/01 Agropodnikání.

učitel
BLUDIČKA Bludovice; HERMELÍN ranč Nový Jičín, Šelongovi Pustějov, Šťastná koza V. Albrechtice, Zdenka Horníková Poruba
(jednorázově na více pracovištích)

ROZVRHOVÁ PX

3A

Výuka: blokové praxe zpravidla 8:05 - 13:20 hod., indiv. a
prázdninové praxe podle požadavků pracoviště. Další
podmínky výuky (doprava, jiné pracoviště apod.) sdělí
vyučující. Rozdělení do skupin určí vyučující.

RAŠ

INDIVIDUÁLNÍ PX

dle RH
dle RH

BLOKOVÁ UČEBNÍ PX

PRO, ZAM

10.5.2018 10:57

učitel

AGROSUMAK Suchdol n.O.
1 týden 1.pol. živočišná výroba
Zahradnictví Kunín
1 týden 2.pol. zahradnictví
ROZVRHOVÁ PX
živočišná výroba, mechanizace, měření, vážení a zjišťování zásob, údržba areálu
dle RH
dílenské práce, údržba nářadí, malá zemědělská mechanizace, údržba areálu
dle RH

2A

Tisk:

Pracovní oblečení vždy přizpůsobte tématům a počasí!

Hodnocení předmětu PRA v 1. pol.: ano
Hodnocení předmětu PRA ve 2. pol.: ano

IPx agronomická (BEN)

1A

Střední škola technická a zemědělská, Nový Jičín, příspěvková organizace

Jednoduché práce s nářadím při pěstování rostlin. Práce na pozemku, řez živých plotů a
keřů, základy ošetřování ovocných stromů.
Obsluha malé mechanizace. Základy práce s malou zahradní mechanizací, bezpečnost
práce, obsluha a údržba.

středa
13.6.

čtvrtek
14.6.

pátek
15.6.
celá skupina AGP

