Aktivity škol / Aktivity škôl

19. ročník celostátní soutěže zemědělských
škol v agropodnikání v Klatovech
Stalo již téměř tradicí, že začátek dubna s sebou přináší nejen jaro, ale i soutěž zemědělských škol z celé
republiky. Letos se všichni účastníci celostátní soutěže studijního oboru agropodnikání sjeli do Klatov,
do Střední školy zemědělské a potravinářské, aby poměřili své zemědělské znalosti a dovednosti.
Akce se konala pod záštitou ministra zemědělství Mariana Jurečky
a hejtmana Plzeňského kraje Josefa Bernarda. Slavnostní zahájení se uskutečnilo 6. 4. 2017 v sále SŠZP Klatovy za přítomnosti
všech účastníků, ředitele školy Ing. Vladislava Smolíka, starosty
města Klatov Mgr. Rudolfa Salvetra a také vedoucího oddělení
organizace školství Krajského úřadu Plzeňského kraje Jaroslava
Sokola.

čích částí strojů na fotograﬁích
a při manuálních zručnostech
na traktoru. Nejvíce se soutěžící zapotili ve výpočtech
ze všech oblastí zemědělství.
V jízdě zručnosti s přívěsem
museli žáci projet slalomem,
pravoúhlou zátočinou, úvo-

Ředitel Střední školy zemědělské a potravinářské, Klatovy,
Národních mučedníků 141 tímto srdečně děkuje panu ministru
Marianu Jurečkovi za udělení záštity nad akcí: 19. ročník celostátní
soutěže odborných dovedností žáků středních zemědělských škol
oboru agropodnikání.
Soutěž pořádá škola, která v minulém roce zvítězila, sama se
ale účastnit nesmí. V roce 2016 ve Starém Městě u Uherského
Hradiště obhájil celorepublikové prvenství žák Střední školy
zemědělské a potravinářské v Klatovech Václav Petrželka, nyní
student České zemědělské univerzity v Praze. Proto musela hostitelská SŠZP Klatovy připravit vědomostní testy pro 24 soutěžících
žáků, včetně tří dívek, a to z rostlinné výroby, živočišné výroby, mechanizace a ekonomiky. V praktických dovednostech museli žáci
poznat vybraná plemena skotu, prasat, drůbeže a králíků, určit
i méně známa krmiva, odhadnout hmotnost zvířete a nadojit
z umělého vemene. Pro mnohé účastníky nastaly problémy v rostlinné výrobě, zejména při poznávání rostlin v zeleném i suchém stavu, určování semen či poznávání mnoha škůdců a chorob rostlin.
I mechanizace některé potrápila poznáváním náhradních dílů, díl-
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zem, po lavičce, osmičkou,
přistavit valník k nakládací
rampě, zastavit na přesnost a zacouvat do garáže. Rozhodčí dělali ve všech disciplínách učitelé ze školy za pomoci žáků. Všem
zainteresovaným patří poděkování. Celou praktickou i teoretickou
soutěž a doprovodný program připravoval, organizoval a vedl
učitel odborných předmětů Ing. Zdeněk Nejdl.
Všichni účastníci byli z důvodu rekonstrukce domova mládeže
školy ubytováni v klatovském hotelu Rozvoj. Stravování probíhalo v centru odborné přípravy v restauraci Na Zemědělce. Pro
účastníky soutěže byla připravena dopolední prohlídka školy
a odpolední program vyplnily exkurze do zemědělských podniků
v Lomci, Dolní Lhotě a regionálního pivovaru v Bezděkově. Náročný den byl zakončen večerním posezením se vzájemným předáváním zkušeností. Pro žáky byl také po perném dni připraven
odpočinkový večer při bowlingu.
V pátek 7. 4. 2017 absolvovali soutěžící test z ekonomiky
a pak se všichni, včetně pedagogického doprovodu, vydali na
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prohlídku historického centra Klatov. Kromě jiných pamětihodností navštívili i kryptu arciděkanského kostela, byli přivítáni
místostarostou Ing. Chroustem na radnici a návštěvu Klatov zakončili v katakombách.

Praktická část soutěže:

Slavnostního vyhlášení s předáváním pamětních listů, diplomů
a cen byl přítomen ředitel SŠZP v Klatovech Ing. Vladislav Smolík, senátor Jan Látka, ředitelka OHK Jiřina Jandová a také

3. Michal Balatka

Jaroslav Sokol. Putovní pohár vítězi soutěže Václavu Suchému
z benešovské zemědělské školy předal loňský vítěz Václav
lav Petrželka. V roce 2018 se soutěž tedy uskuteční v Benešově.

Výsledky soutěže:

1. Václav Suchý

VOŠ a SZeŠ Benešov

2. Karel Niederhafne VOŠ a Střední škola veterinární,
zemědělská a zdravotnická Třebíč
Střední škola zemědělská a zahradnická
Olomouc

Teoretická část soutěže:
1. Václav Suchý

VOŠ a SZeŠ Benešov

2. Marek Holajn

Albrechtova střední škola Český Těšín

3. Martin Mištera

Střední zemědělská škola Rakovník

Absolutní vítězové soutěže:

Jízda zručnosti:

1. Václav Suchý
1. Karel Niederhafner VOŠ a Střední škola veterinární,
zemědělská a zdravotnická Třebíč
2. Marek Holajn

Albrechtova střední škola Český Těšín

3. Michal Balatka

Střední škola zemědělská a zahradnická
Olomouc
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