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Školáci v novém projektu poznávají 
krávu i svěrák
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HORKY NAD JIZEROU - Žáci základních škol díky novému projektu učiliště v 

Horkách nad Jizerou a Středočeského kraje vymění malou část výuky za ruční 

práce. Má to být hlavně motivace pro mladé lidi k zájmu o zemědělské a 

technické obory.

V Horkách absolvují část výuky v dílnách žáci základních škol spolu s učni střední odborné školy.

Foto: Pavel Svačina, 5plus2.cz

Na 60 procent zemědělců je starších 50 let. Po odchodu této generace nebude mít kdo 

vyrábět či zpracovávat veškeré plodiny nezbytné k obživě lidí. Mladí lidé nemají o 

zemědělství příliš zájem, přestože se zemědělci špatně nemají a jejich mzdy jsou 

mnohdy výrazně vyšší než v jiných manuálních zaměstnáních. "Problém nastává už v 

samotném zárodku, stále méně mladých lidí se chce touto cestou vydat. Obor 

zemědělec pro ně není dost cool a in," říká trpce ředitel Středního odborné školy a 

učiliště v Horkách nad Jizerou na Mladoboleslavsku Vratislav Morava.

Právě učiliště v Horkách je de facto posledním mohykánem ve středních Čechách a 

jedním z mála v České republice, které se snaží program na výchovu mladých 

zemědělců udržet. A právě zde nyní přichází s poměrně unikátním projektem, v rámci 

něhož se už malé děti zábavnou formou učí zjišťovat skutečnosti, které děti dříve běžně 

znaly. Třeba i to, jak se vlastně vyrábí mléko. "S nadsázkou se dá říci, že u nás děti 
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Hejtman Řihák ocenil hasiče z Hořovic za 

boj s velkou vodou

HOŘOVICE - Mimořádné nasazení členů složek 

integrovaného záchranného systému při červnových 

záplavách se ...

OBRAZEM: Škola slaví 100 let

KARLOVY VARY - Sto let existence si v tomto roce 

připomíná dnešní Střední odborné učiliště stravování 

a ...

Proti stabilizaci nasadili petici

OSTROV - Jak se bránit proti navrhované optimalizaci 

středního školství v Karlovarském kraji, která s ...

Předsedou Poslanecké sněmovny byl 

zvolen Jan Hamáček

MLADÁ BOLESLAV, PRAHA - Jan Hamáček, 

poslanec za Mladoboleslavsko, byl dnes zvolen 

předsedou Poslanecké ...

DALŠÍ ČLÁNKY Z REGIONU 

Boleslavská Škodovka jen letos nechala 

vysázet 60 tisíc stromů

MLADÁ BOLESLAV - Přesně 59 674 stromů vysadila 

letos mladoboleslavská automobilka Škoda v České ...

Judista Král přivezl z turnaje vydřené zlato

MLADÁ BOLESLAV - Judista Lukáš Král reprezentoval 

Mladou Boleslav na Vánočním turnaji Trutnova, kam 

se ...

Policisté hledají řidiče, který zranil chodce

MLADÁ BOLESLAV - Dopravní policisté hledají svědky 

dopravní nehody, která se měla odehrát 13. listopadu ...

Lidi v Bousově čeká povídání o biblické 

zemi

Mladá Boleslav Mělník Nymburk Praha-východ Česká Lípa Jičín Liberec Praha Středočeský kraj 
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zjistí, že neexistuje jen fialová kravička, která dává čokoládu," směje se zástupce 

ředitele Miloš Repáň.

Naučná stezka i muzeum

Škola proto připravila několik různých aktivit, mezi které patří například příprava naučné 

stezky a muzea zemědělské techniky. V těchto programech se zapojují pedagogové, 

studenti školy a hlavně také žáci základních škol, kteří se seznamují s přírodou, 

zemědělskou technikou a vyrábějí různé věci. V podstatě jde o společnou povinnou 

výuku žáků zapojených základních škol a studentů učiliště, která bude zaměřená na 

přírodovědné a technické vzdělávání.

"Situace je taková, že bychom s dětmi měli vyrábět konkrétní věci, mnohé ale před 

sebou poprvé v životě vidí svěrák. Mají ale velkou snahu a rychle si základní činnosti 

osvojují, většinou je to i velmi baví," říká Miloš Řepáň. Mezi rodiči je tento projekt velmi 

oblíbený, začíná se do něho proto zapojovat i stále více základních škol. "Už dnes 

spolupracují dvě základní školy z Benátek nad Jizerou a také školy z Brodců a Dolního 

Slivna na Mladoboleslavsku," uvedla vedoucí manažerka projektu Alena Sládečková.

"Chceme také odvést žáky naší střední školy i základních škol od pasivního trávení 

volného času a sezení u počítačů," řekl ředitel učiliště Vratislav Morava.

Na náročný projekt získal Středočeský kraj dotace z Evropské unie. "Do této konkrétní 

školy bude po dobu trvání projektu, tedy od současnosti do roku 2015, směřovat 3,2 

milionu korun," řekl týdeníku 5plus2 Jan Bohata, manažer školských dotačních projektů 

Středočeského kraje.

Zlepší i vybavení

Kraj ovšem podpoří i řadu dalších škol. "Do 22 škol zamíří celkem 162 milionů korun," 

dodává Bohata. S trochu jiným programem se zapojí například také Střední průmyslová 

škola v Mladé Boleslavi,

Školy mohou realizovat nejen zmíněné aktivity, zlepšovat vzdělávání a zatraktivňovat 

své obory, ale mohou využít až 40 procent z dotace na technické vybavení. 

"Nemůžeme si dovolit vyučovat studenty na starých strojích, aby pak přišli někam na 

farmu a na novou techniku by jen zírali," dodává ředitel Morava.

Autor: Pavel Svačina 

Toto se líbí 6 lidem. Buďte první mezi svými přáteli.To se mi líbíTo se mi líbí SdíletSdílet

DOLNÍ BOUSOV - V úterý 3. prosince bude možné v 

Městské knihovně v Dolním Bousově vyslechnout pořad 

s ...

Fotbalisté Mladé Boleslavi si poradili s 

Baníkem Ostrava 4:0

MLADÁ BOLESLAV - Fotbalisté Mladé Boleslavi si 

dokonale poradili s Baníkem Ostrava. V posledním 

zápase ...

Na 5 tisíc lidí přišlo na rozsvícení 

vánočního stromu v Boleslavi

MLADÁ BOLESLAV - Doslova hlava na hlavě byla v 

neděli večer na Staroměstském náměstí v Mladé 

Boleslavi. ...

Farář vysvětil zvon, na který se lidé složili

ČACHOVICE - Přibližně stovka lidí se poslední 

listopadový den sešla u kapličky v Čachovicích, a to 

při ...
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Hejtman Řihák ocenil 
hořovické hasiče 

Škola slaví 100 let Proti stabilizaci nasadili petici Hamáček byl zvolen 
předsedou Sněmovny 
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