
Projekt „Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeským krajem“. 

Ve středu 6.11.2013 se ve S0Š a SOU v Horkách nad Jizerou uskutečnila tisková konference

k projektu  Středočeského  kraje  „Cestou  přírodovědných  a  technických  oborů  napříč

Středočeským krajem“. Cílem projektu, do kterého se zapojilo ve středních Čechách celkem

22 škol včetně té naší, je podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních a

základních školách a zkvalitnění povinné výuky prostřednictvím nově pořízeného zařízení,

vybavení a tím i rozšíření nabídky pro volnočasové aktivity žáků. Naše škola se do projektu

přihlásila  hlavně  proto,  aby  pomohla  najít  nejen  našim  žákům  ale  i  žákům  z  několika

základních  škol  na Mladoboleslavsku /Benátky nad Jizerou /2krát/,Brodce,  Dolní Slivno/

kladný vztah k přírodě, zemědělské technice a k zemědělskému oboru jako takovému a také

aktivně využít volný čas. Projekt, který jsme na škole nazvali zkráceně Příroda, má zlepšit i

materiálně-technické vybavení a zkvalitnit výuku.  

Tiskové  konference  se  zúčastnili  zástupci  vedení  školy,  Středočeského  kraje  i  médií.

Jmenovitě Ing. Vratislav Morava, ředitel školy Ing. Miloš Repáň, zástupce ředitele školy a

metodik projektu a hlavní manažerka projektu na naší škole Bc. Alena Sládečková, tiskovou

konferenci vedla PaedDr. Jana Huzilová, PR manažerka projektu. Přítomen byl i včelař Ing.

Jiří  Šturma,  jeden z  vedoucích  kroužku chovatelství.   Za  Středočeský kraj  se  konference

zúčastnili manažeři projektu manželé Jana a Mgr.Jan Bohatovi. Konference zaujala i česká a

regionální média. Zúčastnil se jí redaktor deníku Právo Radek Plavecký, týdeníku 5plus dva

Pavel  Svačina,  za  středočeské  rádio  Jizera  a  Boleslavskou televizi  byl  přítomen  Bohumil

Horáček a za Pražský a Boleslavský  deník, vedoucí středočeské redakce deníků Bohemia Jiří

Macek,  nechyběla  ani  redaktorka  Farmáře  a  Zemědělce  Jitka  Prokopičová.  19.  listopadu

přijede  do  SOŠ  a  SOU  kvůli  projektu  natáčet  i  redaktorka  Českého  rozhlasu  Kateřina

Havránková. 

Součástí tiskové konference byly i ukázky praktického využití  projektu. V areálu školního

statku své dovednosti ve vázání věnců a v tvorbě ptačí budky všem přítomným předvedli žáci

naší školy společně s žáky ze ZŠ v Benátkách nad Jizerou.
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