
DOTACE Z MINISTERSTVA ZEMĚDĚLSTVÍ ČR 

 

Již třetím rokem po sobě se daří naší škole získávat od Ministerstva zemědělství ČR 

významnou finanční dotaci na modernizaci učebních pomůcek pro zahradnicky zaměřené 

obory, za kterou velmi děkujeme. V letošním roce jsme získali 1 659 600,- Kč a pořídili jsme 

následující technické vybavení: 

 

Dobývací školkařský stroj (výuka školkařské mechanizace) 

Dnešní zahradnická výroba hledá způsoby ke zvýšení efektivity, kvality i snížení ekonomických 
nákladů. Řešení přináší používání specializované mechanizace. Žáci po příchodu do pracovního 
procesu budou přicházet do kontaktu s mechanizačními prostředky a bude po nich vyžadována 
znalost jejich obsluhy. Je tedy nutné seznámit je s nimi během výuky praxe na školách během tak 
zvaného zvyšování mechanizační gramotnosti. 
Zakoupený školkařský dobývací stroj Pazzaglia bude sloužit k přesazování a dobývání sadby dřevin na 
školních pozemcích v sekci školkařské výroby. Žáci si budou moci vyzkoušet práci se strojem i 
následné dokončovací práce. Pedagog bude moci názorně vysvětlit rozdíly v kvalitě a efektivitě 
přípravy sadby ručně a mechanizací. 
 

 



 

Technologické vybavení květinářského skleníku (stínovky, náplavové vany) 

Skleník jako nejdůležitější stavba zahradnické výroby slouží výuce pěstování většiny kultur rostlin. 
Skleníky SOŠ Jarov typu LUR byly postaveny v 50. letech 20. stol. Pokud chceme připravit žáky pro 
vstup do reálného světa komerční i nekomerční výroby musíme prezentovat aktuální trendy 
zahradnické praxe. Modernizace spočívala v instalaci stínovacího mechanismu na kterém chceme 
demonstrovat jeden ze systémů řízení klimatu ve skleníkách. Druhou položkou v modernizaci skleníků 
je ukázka efektivního způsobu zavlažování hrnkových kultur pomocí náplavových stolů.  
Žákům budou pomocí těchto technologií vysvětleny principy ekonomického vedení skleníkového 
provozu včetně efektivního využívání lidských zdrojů.  
Během praxe se budou každodenně setkávat s popsaným vybavením a používat ho v praktické výuce. 
 

 



 

Automatický závlahový systém (efektivní hospodaření s vodou) 

Dnešní svět, mimo jiné, trápí nerovnoměrně rozložené srážky během roku a nedostatek pracovních 
sil. 
Pomocí instalace automatického závlahového systém chceme žákům ukázat efektivní způsob 
zavlažování veřejných i privátních prostor. Tato technologie se v praxi běžně používá a žáci se s ní po 
ukončení školy často setkají. 
Systém je nainstalován s ohledem na jeho primární účel, tedy jako didaktický nástroj. Z tohoto 
důvodu je umístěn nad zemí, kde jsou všechny komponenty přístupné žákům s možností demontáže, 
výměny, obsluhy. Výsledkem je jakýsi trenažér s možností snadné instruktáže pedagogem. Ovládací 
jednotka je navíc osazena informační tabulí, obrazově navádějící  k jednotlivým krokům. 
 

 



 

 

 

 

 


