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TISKOVÁ ZPRÁVA 
 

Žáci odborných škol a učni z Čech využívají vysoce kvalitní vzdělávací zdroje saských 
školicích středisek 

Od roku 2000 podporuje Venkovský prostor o.p.s. se svým 
partnerem CSB praktické vzdělávání českých žáků a učňů 
v oborech zahradnictví a zemědělství. V tomto roce se 
podívalo do Saska na Mezinárodní odborné praxe dalších 28 
mladých lidí. Od roku 2009 jsou odborné praxe Sasko-Česko 
podpořeny ze zdrojů programu Ziel 3/Cíl 3 v rámci projektu 
„Mezinárodní odborné praxe v oborech zemědělství a 
zahradnictví pro žáky odborných škol a učilišť ze severních 
Čech v Sasku“. 

Jedním z cílů Mezinárodních odborných praxí je zprostředkovat českým mladým lidem možnost 
seznámit se a vyzkoušet si nejmodernější techniku a také nové technologie. Ve svých 
domovských školách je totiž téměř nikde nemají k dispozici. Jeden kurz probíhá 
v mimopodnikovém vzdělávacím středisku pro zahradnictví v Dresden-Pollnitz, a zemědělský 
kurz ve výukovém a pokusném středisku v Köllitsch u Torgau. Obě tato zařízení Saského 
zemského úřadu pro životní prostředí, zemědělství a geologii, která jsou známá a uznávaná i za 
hranicemi Svobodného státu Sasko, skýtají optimální podmínky a jsou i se svou další funkcí 
výzkumného zařízení pro zprostředkování nejnovějších poznatků opravdu nejvhodnější. Žáci 
středních odborných škol a učni z Libereckého a Ústeckého kraje mohou v rámci Mezinárodních 
odborných praxí využít vysoce kvalitních vzdělávacích zdrojů saských vzdělávacích středisek pro 
své profesní vzdělávání. Mladým budoucím odborným pracovníkům je zprostředkováváno 
vzdělání, které je ušité na míru jejich znalostem a nárokům, a které navíc podpoří rozvoj 
zemědělství a zahradnictví ve své zemi. 

Po 14 dnech ve školicích střediscích v Köllitsch nebo Pillnitz si účastníci rozšíří své znalosti a 
schopnosti během týdenní praxe v podnicích a zařízeních v okrese Budyšín a v Drážďanech. 
Partnery pro podnikové praxe v oblasti zemědělství byli v tomto roce MHK Agrar Produkte 
GmbH ve Wittichenau, dvůr Latta v Brischko (rostlinná výroba, chov drůběže), Domanja 
v Hoske (rozstlinná výroba, zelenina), zemědělský podnik Wessela v Crostwitz, Farma pro děti a 
mládež CSB v Hoyerswerdě a chovná stanice sviní Nebelschütz GmbH. Poslední podnik 
podporuje žáky a učně na praxích již od začátku našich aktivit. Tato úzká a dlouholetá spolupráce 
umožňuje jak praktikantům to, aby se jejich zde činnost orientovala jejich potřebám, tak i chovné 
stanici, které se tím otevírají kontakty do severních Čech a Dolního Slezska.  Pod vedením 
ředitelky provozu Moniky Srocke se učni seznamují s celým procesem chovu prasat. V MKH 
dostali dva čeští žáci možnost zúčastnit se a pomoci při porodu telat. Tyto zkušenosti jim zcela 
jistě poslouží i při závěrečných zkouškách jejich tří či čtyřleté školní docházky. 
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Podnikové praxe v oboru zahradnictví podpořily v tomto roce firmy a instituce Kohout's 
Baumschulen v Prietitz, Vysoká škola technická a hospodářská v Drážďanech, fakulat pro 
zemědělství a krajinotvorbu, státní podnik Státní zámky, hrady a zahrady Sasko v zámeckém 
parku Pillnitz, Saský zemský úřad pro životní prostředí, zemědělství a geologii, oddělení 
zahradnictví a také Centrum pro výživu a bylinky s ekologickou a výukovou zahradou CSB 
v kláštěře St. Marienstern v Panschwitz-Kuckau. Navíc byli pro podnikové praxe získáni další 
partneři Baumschule & Garten- und Landschaftsbau Naumann KG v Gersdorf a také Garten- und 
Landschaftsbau Gebler. Oba podniky sídlí v Gersdorfu. 

Během těchto tří týdnů ve Svobodném státě Sasko mohli čeští účastnící poznávat zemi a lidi a 
také saskou kulturu a dějiny. Všem partnerům na tomto místě srdečně děkujeme. Se svou 
podporou a angažovaností přispěli k vzdělávání polských a českých žáků a učňů a ke třem 
zajímavým týdnům. Zároveň tím byla podpořena přeshraniční spolupráce a přeshraniční 
vzdělávání. 

 
Projekt „Mezinárodní odborné praxe v oborech zemědělství a zahradnictví pro žáky odborných 
škol a učilišť ze severních Čech v Sasku“ je podpořen z Evropského operačního programu  pro 
regionální rozvoj Cíl 3 částkou 248,8 tisíce Eur.  
 
Praxí se letos zúčastnily následující školy, jejichž žáci absolvovali odborné praxe v Sasku: 
Obor zemědělství: 
Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, pracoviště Zámecká 
Střední škola zahradnická a zemědělská Antonína Emanuela Komerse, Děčín - Libverda 
Obor zahradnictví: 
Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, pracoviště Hejnice 
Střední odborná škola technická a zahradnická, Lovosice 
Střední škola zahradnická a zemědělská Antonína Emanuela Komerse, Děčín - Libverda 
Kontaktní osoba:  
Jan Hanzl 
Venkovsky prostor o.p.s., Liberec  
E-Mail: hanzl@venkovskyprostor.cz  
Telefon: 0042 0485 101 749 

V Liberci 15. října 2010 

 
 
 
 
 
 


