
 

 
 

Dny otevřených dveří na SŠ zemědělské a přírodovědné 

v Rožnově pod Radhoštěm 

konané 29. 11. 2013 a 30. 11. 2013  
 

 

Nejenom pro zájemce o studium na naší škole, ale i pro širokou laickou a odbornou veřejnost, 

absolventy i přátele školy. Cílem bylo představit všem zájemcům naši školu a poskytnout veškeré 

informace o škole a možnostech studia v aktuálních oborech a zaměřeních. 

 

 

Program:  
1. Informace o oborech a zaměřeních nabízených pro příští školní rok 

2. Prohlídka školy, školního hospodářství a pracovišť chovu koní 

3. Prezentace regionálních potravin a regionálních výrobců 

4. Prezentace regionálních značek (Perla Zlínska, Pravé valašské) 

5. Ochutnávka regionálních potravin 

6. Ukázky kynologie a jezdectví 

7. Projížďky traktorem a malotraktorem 

8. Výstava traktorů a zemědělské techniky 

 

 

Nabízené obory: AGROPODNIKÁNÍ – maturitní obor  

 Zaměření: chov koní a zvířat 

   

 EKOLOGIE A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ – maturitní obor 

 Zaměření: geoinformační systémy 

 ZEMĚDĚLEC–farmář – učební obor 

Zaměření: mechanizace, chov zvířat a zpracování zemědělských 

produktů 

 Učební obor je zařazen do „Podpory řemesel v odborném školství“ 

 

 
 Ing. Jaroslav Krčmář 

 ředitel školy 

 

 
Adresa:  SŠ zemědělská a přírodovědná Kontakt: info@szesro.cz  

 nábř. Dukelských hrdinů 570  tel.: 571 654 390-2 

 756 61 Rožnov pod Radhoštěm  www.szesro.cz 

  

http://www.szesro.cz/


Zemědělská škola se otevřela veřejnosti 
 

Zaběhnutý život téměř každé střední školy bývá alespoň jedenkrát v roce narušen. Ve „dnech 

otevřených dveří“ se totiž do jinak před světem uzavřených prostor mohou podívat nejen zájemci 

z řad budoucích studentů, jejich rodičů a přátel, ale také bývalí absolventi, pozvaní hosté i ostatní 

veřejnost. 

Taková výjimečná akce proběhla i na Střední zemědělské a přírodovědné škole v Rožnově 

pod Radhoštěm 29. a 30. listopadu. Návštěvníci získali informace o nabízených oborech a mohli se 

seznámit nejen s prostorovými a materiálně-technickými podmínkami školy, ale i s organizací výuky, 

odbornými praxemi, exkurzemi, průběhem přijímacího řízení i získat představu o možnostech 

pozdějšího uplatnění v oboru. 

Aby se uchazeči konkrétně seznámili se zaměřením a vybavením školy, připravili si studenti a učitelé 

prohlídku odborných, počítačových a jazykových učeben, tělocvičny, jídelny, botanické zahrady. 

Doprovodný program byl zajištěn na nádvoří školy – ukázky zemědělské techniky a projížďky 

traktorem a malotraktorem. Chovatelé psů byli nadšeni z kynologie a agility. Tradičně velký zájem 

byl o prohlídku školního statku na Hradisku, kde probíhá většina školních praxí, jízdárny 

na Prostřední Bečvě a jízdárny westernového jezdění Ranč Bučiska v Rožnově. Zájemci o ubytování 

si měli možnost prohlédnout prostory domova mládeže a posoudit jejich kvalitu. 

Současně si mohli žáci základních škol vyzkoušet své znalosti v testech zaměřených na zemědělství, 

podívat se blíže na ovládání speciálních geodetických přístrojů, nahlédnout do školního zookoutku 

a vyslechnout zajímavosti o akvaristice přímo z úst studentů. 

Zemědělská škola nabízí veřejnosti i možnost ověření si kvality vody a půdy z vlastních zdrojů. 

S chemickými rozbory, které během dnů prováděli studenti v chemické laboratoři, se většina 

návštěvníků setkala prvně. 

Den otevřených dveří a snahu získat nové odborníky do zemědělství a ekologické problematiky 

podpořili svou účastí také zástupci soukromých rodinných farem, zemědělských družstev, bývalí 

absolventi pracující v oboru i dlouhodobí partneři, se kterými škola spolupracuje. Součástí byla 

prezentace regionálních značek a regionálních potravin a jejich výrobců spojená s ochutnávkou 

mléčných i masných výrobků. 

Věříme, že návštěvníci odcházeli spokojeni, a ti, kteří k nám nestihli zavítat v prvním termínu, jsou 

srdečně zváni v termínu druhém – ve dnech 24. a 25. ledna 2014, případně po předchozí domluvě 

kdykoli. 

Mgr. Bronislava Zezulová 

 


