
          

 

 

Projekt Ministerstva zemědělství – specifikace podmínek pro výběr farem v různých regionech České republiky 

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. Dle dohod 
se školami byla organizována „Průvodcovaná stezka po farmě účelového hospodářství 
v Netlukách“. 

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. 

V rámci koncepce jednotného systému propagace rezortu zemědělství na školách předpokládá Ministerstvo 
zemědělství realizaci projektu ŠKOLA NA FARMĚ v roce 2017 i na jiných farmách v různých regionech České 
republiky. 

Na základě úspěšné realizace pilotního projektu ve VÚŽV jsou specifikovány podmínky pro výběr farem 
s ohledem na úspěšnou realizaci projektu ŠKOLA NA FARMĚ v roce 2017: 

 Realizace projektu Škola na farmě je plánována v měsících září až listopad 2017. V závislosti na 
zájmu škol by se pro každou z vybraných farem jednalo o cca dva dny, vždy dopolední hodiny. 

 Na základě dohody s farmou bude organizována „Průvodcovaná stezka po farmě“ sestávající 
z teoretické a praktické části. 

 Teoretický (odborný a popularizační) výklad, budou zajišťovat lektoři z VÚŽV z řad vědeckých 
a odborných pracovníků. Výklad bude přizpůsoben věku žáků (I. a II. stupeň základních škol), včetně 
zpracovaných metodických - pracovních listů. 

 Praktickou prohlídku (návštěvu) farmy resp. stájí zajistí zaměstnanec farmy se znalostí provozu. 

 Faremní chov by měl žákům poskytnout informace o chovu skotu a prasat, případně dalších 
hospodářských zvířatech, resp. seznámit žáky s živými zvířaty, jejich exteriérem, životními projevy 
a potřebami. 

 Pro úspěšnou realizaci projektu je nutné zajistit na farmě zázemí pro žáky, tzv. „učební“ místnost 
(zasedací místnost, jídelna, výukové prostory atd.). 

Případné další informace:  

Mgr. Marie Kozáková, Ministerstvo zemědělství, Odbor výzkumu, vzdělávání a poradenství, 117 01 Praha 1 - 
Těšnov 17, marie.kozakova@mze.cz, tel. 221 812 827 

Ilona Bečková, Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i., Přátelství 815, 104 00 Praha Uhříněves, 
beckova.ilona@vuzv.cz, tel. 267 009 685, 605 462 369 
 
https://www.facebook.com/ŠKOLA-NA-FARMĚ-1775685726031984 
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