
Průběh v roce 2011: 
 
Běh pro obor zahradnictví probíhá  22.8. – 
09.09.2011, běh pro zemědělce se bude 
konat v období od 05.09. do 23. 09.2011. 
 
Kurz zahradnictví v Dresden-Pillnitz   

 www.landwirtschaft.sachsen.de/lfulg/1808.htm  
 
Kurz zemědělství v Köllitsch  

 www.smul.sachsen.de/lfulg/2858.htm  
 

Prosím přihlaste se do  
6. června 2011  

u kontaktní osoby ve Vaší škole. 
 

Organizační poznámky  
Vaše praxe v Sasku budou financovány díky 
projektu „Mezinárodní odborné praxe 
v oborech zemědělství a zahradnictví pro 
žáky středních odborných škol a učilišť  ze 
severních Čech v Sasku“, který byl 
podpořen z Programu Cíl3|Ziel3.  

Během praxí bude bydlet v internátech 
školicího střediska, kde se budete také 
stravovat. Náklady na cestovné během 
praxe a při exkurzích také převezmeme.   

 

Potřebné pracovní oblečení:  
- Pracovní ochranná obuv, pracovní rukavice 
- voděodolné oblečení 

 
Kontakty 

 
Christlich-Soziales Bildungswerk 

Sachsen e. V. 
Juliane Lehmann 

Kurze Str. 8, 01920 Nebelschütz  
E-mail: juliane.lehmann@csb-miltitz.de 

www.csb-miltitz.de  
 

 

Venkovsky prostor o.p.s. Liberec 
Jan Hanzl 

 E-mail: hanzl@venkovskyprostor.cz  
Telefon: 0042 0485 101 749 

 
internetové stránky www.venkovskyprostor.cz 

 základní informace 

 dokumenty (program praxe, pracovní listy 
atd.) 

 Fotogalarie projektu 

 
 
 
 

 

Informace pro žáky k projektu 
 

 

„Mezinárodní odborné 
praxe v oborech 
zemědělství a 

zahradnictví pro žáky 
středních odborných 

škol a učilišť ze 
severních Čech v 

Sasku“ 



Mezinárodní odborné praxe  
 
Od roku 2000 realizuje sdružení Christlich-
Soziales Bildungswerk Sachsen e.V. a 
Venkovsky prostor o.p.s. každý rok 
Mezinárodní odborné praxe pro žáky 
středních odborných škol a učilišť 
z Euroregionu Nisa. 

V rámci těchto praxí se zúčastníte 
dvoutýdenní výuky v Mimopodnikovém 
školicím středisku Dresden-Pillnitz pro obor 
zahradnictví a v Köllitsch pro obor 
zemědělství. 

Dvoutýdenní program kurzu je upraven dle 
Vašich požadavků a umožní Vám výuku za 
skvělých podmínek a také s nejmodernější 
technikou v školicím středisku Saského úřadu 
pro životní prostředí, zemědělství a geologii. 

Na tento kurz navazuje týdenní praxe 
v podniku ve východním Sasku příp. 
v Drážďanech. Tyto podniky s námi jako 
spolehliví partneři úzce spolupracují již mnoho 
let. To jsou mimo jiné.: Sauenzuchtanlage 
Nebelschütz GmbH, MKH Agrar-Produkte 
GmbH ve Wittichenau, Staatliche Schlösser 
und Gärten Dresden a Kohout’s Baumschulen 
a Gartencenter Prietitz. 

Během třítýdenního pobytu v Sasku Vás budou 
provázet pedagogičtí pracovníci, kteří Vám 
budou také tlumočit.  

 

 

 

 

Cíle mezinárodních  
odborných praxí 

 

vzdělávání: 
(2 týdny) 

moderní & zaměřené na praxi & 
upravené Vašim potřebám  

Praxe:  
(1 týden) 

Praktické zkušenosti v 
Euroregionu Nisa  

Jazyk: Upevnění jazykových znalostí 

Podpora kontaktů mezi žáky a učni 

Zprostředkování kulturních vědomostí 
(prohlídky města atd.) 

 

 
Obsahy výuky  

Obor zahradnictví: 

 Zahradnictví a krajinotvorba (práce s 
pilou na kámen, zpracování pískovce a 
žuly, stavba zídek (suché zídky, cesty a 
stupně), tvorba povrchů ploch 

 Plánování zahrad (záměr, tvorba návrhu, 
sestavení rostlin, výsadba dřevin, 
praktická realizace) 

 Odborné exkurze (Botanická zahrada TU 
Drážďany, zámecký park Pillnitz, 
drážďanské zahrady a další) 

 

 

 

Obor zemědělství: 

 Chov skotu (ustájení, strojové dojení, 
krmení, plodnost, zdraví zvířat) 

 Chov prasat (ustájení, péče, plodnost, 
oplodnění, březost, hygiena) 

 zemědělská technika (traktory, 
kombajny, řezačky, speciální technika 
pro ekologické zemědělství, secí 
stroje a další) 


