
       

 

 

Pilotní projekt Ministerstva zemědělství  

ŠKOLA NA FARMĚ 
 

V roce 2016 byl Výzkumným ústavem živočišné výroby, v. v. i. (VÚŽV) v Praze Uhříněvsi 
realizován pilotní projekt Ministerstva zemědělství (MZe) ŠKOLA NA FARMĚ. 

Cílem projektu ŠKOLA NA FARMĚ bylo populární formou seznámit žáky se základy chovu 
velkých hospodářských zvířat, zejména skotu a prasat, a jejich užitkovostí. Projekt byl 
určen pro žáky I. a II. stupně základních škol. Základní školy se do programu ŠKOLA NA 
FARMĚ zapojily na základě „žádosti o spolupráci“, odeslané odboru školství Magistrátu 

hlavního města Prahy a Středočeského kraje. 

Každý týden v období od 1. 10. 2016 do 30. 11. 2016 (kromě období prázdnin a event. svátků), a to vždy ve 
čtvrtek od 9 do 12 hodin, byla dle dohod se školami organizována „Průvodcovaná stezka po farmě v 
Netlukách“, a to ve formě lektorovaného, odborného a popularizačního výkladu (chov skotu a prasat). 
Farma Netluky je účelovým hospodářstvím VÚŽV, umožňuje aktivity i pro pedagogické účely a osvětu 
chovatelské a poradenské praxe. Na farmě v Netlukách byla pro žáky připravena učební místnost s 
praktickou ukázkou tzv. „výstavky“ krmiv pro skot a prasata. 

Odborný výklad, který zajišťovali lektoři z VÚŽV z řad 
vědeckých a odborných pracovníků, byl přizpůsoben 
věku žáků (I. a II. stupeň základních škol), včetně 
zpracovaných metodických - pracovních listů. 

Žáci se seznámili s živými zvířaty, jejich exteriérem, 
životními projevy a potřebami, které musí současný 
způsob jejich chovu zajistit v zájmu ochrany jejich 
pohody a zdraví (welfare). 

Realizací projektu byl splněn cíl Koncepce jednotného 
systému propagace rezortu zemědělství na školách, 
kterým je mimo jiné „popularizace rezortu, vytvoření 
pozitivního vztahu k němu a přiblížení jeho specifik 

dětem a mládeži“. Prostřednictvím projektu ŠKOLA NA FARMĚ „bylo dětem a mládeži zprostředkováno 
poznávání života zemědělců a venkova, umožněn blízký kontakt se zvířaty a zemědělskými plodinami“. 

Je plánováno, že projekt ŠKOLA NA FARMĚ podporovaný MZe ČR bude pokračovat i v roce 2017, a to nejen 
na farmě VÚŽV v Netlukách, ale i na dalších farmách v různých regionech České republiky. Jednou 
z možných variant je do projektu zapojit i školní statky středních zemědělských škol s cílem získat více 
uchazečů o studium na těchto školách. 
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