
Příběh zemědělství (str. 1)
Programy a aktivity 
projektu (str. 2–5)

O projektu POMOZTE 
NÁM ZACHRÁNIT 
FARMÁŘE (str. 8)

Pomozte nám 
zachránit farmáře

Tematické noviny 
na podporu zemědělství 
ve Zlínském kraji.

ZDARMA
listopad 2019

Zapojené školy, organizace 
a farmy (str. 5–6)
Zemědělské školy 
ve Zlínském kraji (str. 7)

O projektu
 Cílem projektu je vy tvořit u žáků 

základních škol vztah ke zdravým, regi-
onálním potravinám. Aby si uvědomili, 
že jsou vyráběny ze země dělských pro-
duktů, které rostly či do zrály v místě, 
kde oni sami žijí, a na jejich výrobě se 
podíleli místní lidé.
Smyslem projektu je podpořit zájem 
o studium zemědělských a potravi-
nářských oborů na středních školách. 
Přiblížit žákům zemědělství, jako zají-
mavé odvětví, které se v posledních le-
tech hodně změnilo. Využívá moderní, 
elektronikou vybavené stroje a moderní 
technologie, zároveň dbá na ověřené 
postupy i životní prostředí. Jíst potře-
bujeme všichni a proto potřebujeme 
šikovné a pečlivé hospodáře. 

Margita Balaštíková, 
členka Rady Zlínského kraje

Příběh zemědělství
Zemědělství je jedinečným souborem lidských činností, které jsou základním předpokladem zajištění důležitých su-
rovin a především potravin. Zemědělství a potravinářství jsou strategickými sektory, velice úzce provázané s plnohod-
notným životem na venkově a péčí o bohatou a pestrou krajinu. 

Zemědělství je jedním z nejvýznam-
nějších objevů, které lidstvo ve své 
historii zaznamenalo a se kterým je 
zásadně provázána naše současnost 
a budoucnost. Vztahy člověka a příro-
dy při produkci potravin jsou klíčové 
z hlediska rizik na zdraví člověka 
i principů udržitelného rozvoje.

V zemědělství chybí aktuálně 12 až 
15 tisíc sezonních pracovníků. Nejvíce 
jich schází pěstitelům ovoce, zeleniny 
a chmele, kde je třeba více ruční práce, 
ale také v drůbežárnách a na jatkách. 
Dlouhodobě se jedná zhruba o 4.500 
nesezónních zaměstnanců.

Zaměstnanost v primárním sektoru 
v celé ČR i ve Zlínském kraji má dlou-
hodobě klesající tendenci, klesající je 

rovněž atraktivita studijních zeměděl-
ských oborů. 

Systematická osvěta a vzdělávání 
cílových skupin projektu, podpora stu-
dia zemědělských oborů a podnikání 
v oboru, jsou klíčové pro rozvoj ven-
kova a prevencí proti jeho vylidňování. 
Nezbytná je zároveň osvěta při řešení 
důsledků klimatických změn, zejména 
sucha a povodní v návaznosti na země-
dělskou výrobu. Příprava žáků, propo-
jení výuky s reálným životem, získání 
povědomí o oboru a pozitivního vzta-
hu k místnímu regionu, krajině a půdě 
obecně, přispívá k pochopení zeměděl-
ství a vztahů člověka a přírody. 

Za posledních 20 let došlo v země-
dělství k velkým změnám. Snížil se 

Proč nakupovat 
u regionálních 
farmářů? 
Třeba proto, že suroviny pochá-
zí z místních polí a stájí a necestují 
za vámi přes půlku světa. Co je domá-
cí, to je nám nejbližší, to naše tělo zná 
nejvíce a dokáže s tím nejlépe pracovat. 
Na etiketách zpravidla najdete přímo 
jméno farmáře, od kterého výrobek je. 
Můžete se tak jít i podívat, jak zvířata 
žijí či jak vypadá hospodářství a pole.

Kvalitní potraviny jsou půl zdraví 
a u masa to platí obzvlášť. Zvířata se 
přirozeně pasou na loukách, nemají 
urychlený vývoj díky hormonům, jsou 
prostě bez chemie. Takové maso je po-
tom zdravé a obsahuje řadu důležitých 
látek a živin.

Zdroj: www.masozluky.cz

počet pracovníků, zvýšila se specia-
lizace podniků a soukromých farem, 
rozšířil se počet výrobních zaměření, 
přičemž se snížila pracovní náročnost. 
Vzhledem k tomu, že půdu jako výrob-
ní nástroj nelze přestěhovat nikam 
do zahraničí, jako třeba strojírenskou 
výrobu, zaměřují výzkumné, vývojář-
ské a výrobní firmy stále více svou po-
zornost na zemědělství.

Cílem projektu je vzbudit v mladých 
lidech zájem podílet se vlastní prací 
na utváření udržitelné krajiny, na výro-
bě zdravých potravin a na ochraně ze-
mědělské půdy, jejíž úrodnost by měla 
zůstat zachována i pro další generace. 

Jana Brázdilová, 
Agrární komora Zlín

foto: Jaroslav Rumánek
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Programy a aktivity projektu

1. VZDĚLÁVACÍ A OSVĚTOVÉ PROGRAMY PRO ŽÁKY ZÁKLADNÍCH ŠKOL

 Vzdělávací program pro žáky 7.–9. tříd ZŠ  Připraveno bylo 16 akcí pro 514 žáků.

Program tvoří exkurze s besedou v zemědělském podniku či hospodářství.
Témata: zemědělství, zemědělské studijní obory, povolání, regionální produkty, environmentálně šetrné zemědělské hospodaření, výroba a provoz hospodář-
ského podniku. 

 Exkurze „Jedeme na farmu/ k výrobcům“ pro žáky I. stupně ZŠ Připraveno bylo 9 akcí pro 214 žáků. 

Jednodenní exkurze k zemědělským a potravinářským podnikatelům.  
Témata: zemědělství, provoz a práce na farmě v průběhu dne i roku, původ jídla, sezónní a místní suroviny, zdravá výživa.

 Výukový program „Můj den na farmě“ pro žáky I. stupně ZŠ  Připraveno bylo 8 programů pro 162 žáků. 

Program v rozsahu 90 minut.
Témata: zemědělství, práce v zemědělství, celodenní a celoroční práce na farmě, regionální produkty.
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 Tematický projektový Školní farmářský den pro základní školu Připraveny byly 4 akce pro 1.581 žáků.

Celodenní tematický projektový den pro žáky pod vedením pedagogů, se zapojením regionálních farmářů a výrobců. Zahrnuje aktivity 
žáků ve výuce, simulaci farmářského trhu, praktické ukázky výrobců, kulturní program, občerstvení.
Žáci pracují s pracovními listy a pomůckami. Pro školu byla vytvořena metodika. 

Školní farmářský den v Základní škole Vsetín, Rokytnice – 6. června 2019
Dne 6. června 2019 pořádala ZŠ Vsetín Rokytnice Farmářský den, při kterém si žáci školy společně s učiteli naplánovali a připravili aktivity pro své spolužáky, rodiče 
a veřejnost. O co se vlastně jednalo? Školní farmářský den, 40. výročí naší školy. 

Srdečně Vás zveme na 
3. ŠKOLNÍ FARMÁŘSKÝ DEN
k oslavě 40. výročí založení školy.
Hlavním tématem je zemědělství, příběh jídla, 
regionální produkty a jejich zpracování, zdravý 
životní styl a stravování, místní udržitelná 
ekonomika, řemesla a tradice.

Určeno zejména pro žáky školy. 
Po dohodě a dle možností přivítáme 
i návštěvníky z dalších MŠ a ZŠ.
Ukázky řemesel, Veselý dvorek Vojty Molka, 
program Odkud se bere jídlo.
1. stupeň: tematicky zaměřené dopoledne 
„Zvířátkový den“.
2. stupeň: tematicky zaměřená hra – 
8 stanovišť zaměřených na řemeslné 
dovednosti, farmaření, zdravý životní styl.

Žáci pracují ve výuce 
i v domácí přípravě na vybraných tématech 

a připravují aktivity pro své spolužáky, 
rodiče a veřejnost.

9:00 – 12:30 hodin: 

Určeno pro veřejnost a rodiče s dětmi. 
Do programu přispějí žáci školy rukodělnými výrobky, 

vlastnoručně napečenými dobrůtkami, nabídkou 
sazeniček zahradnictví školní přírodní zahrady, 

Semínkovnou a ukázkou výroby hmyzích hotelů. 
Místní řemeslníci, farmáři a výrobci: 

valašské panenky, paličkování, kolovrátek, tkaní, 
práce se dřevem, mletí obilí.

Občerstvení a ochutnávky, Férová kavárna LÍSKY, 
limonádový bar, Mléčný karamel, 

brambůrky od farmáře a další.
Benefiční akce “Zachraňme želvy”.

„deti detem“
simulace 
farmárského trhu 

AKCE SE KONÁ ZA KAŽDÉHO POČASÍ.

14:30 – 17:30 hodin:

„deti, Líska a výrobci pro rodice a verejnost“farmárský trh, obcerstveníprezentace práce detí

Doprovodný program:
• kulturní vystoupení žáků školy – 
 hudební a taneční vystoupení, 
• divadelní představení, 
• ukázky sportovních dovedností, 
• drezůra koní, 
• vystoupení  hudební skupiny Docela Kapela.

ŠKOLNÍ 
FARMÁrSKÝ 
PROJEKTOVÝ DEN
6. cervna 2019, 
9–12:30, 14:30–17:30 hod.

areál a zahrada ZŠ Vsetín, Rokytnice 436

Projekt „POMOZTE NÁM ZACHRÁNIT FARMÁŘE, jeho příběh minulý a budoucí II“.
Financováno z projektu Ministerstva zemědělství č. 48/2019.

Během akce budou pořizovány fotografie a kamerové záběry. Výstupy budou využity pro dokumentaci projektu a propagaci tématu.

Školní farmářský den v Základní a Mateřské škole Choryně – 27. června 2019
Na konci června jsme ve škole ve spolupráci s neziskovou organizací Líska Vsetín uspořádali „Školní farmářský den“ – projektový tematický den pro celou školu 
na téma zemědělství a příběh jídla. 

Srdečně Vás zveme na 
ŠKOLNÍ FARMÁŘSKÝ DEN
Hlavním tématem je zemědělství, příběh jídla, 
regionální produkty a jejich zpracování, zdravý 
životní styl a stravování, místní udržitelná 
ekonomika, řemesla a tradice.

Určeno zejména pro děti MŠ a žáky ZŠ.
Po dohodě a dle možností přivítáme 
i návštěvníky z dalších MŠ a ZŠ.
Tvořivé dílny a aktivity, 
ukázky řemesel, 
program Odkud se bere jídlo.

Žáci pracují ve výuce 
i v domácí přípravě na vybraných tématech 

a připravují aktivity pro své spolužáky, 
rodiče a veřejnost.

10:30 – 13:30 hodin: 

Určeno pro veřejnost a rodiče s dětmi. 
Do programu přispějí žáci a zaměstnanci školy 

tvořivými dílnami, vlastnoručně napečenými 
a vyrobenými dobrůtkami. 

Místní řemeslníci, farmáři a výrobci: 
valašské panenky, paličkování, kolovrátek, 

ukázka výroby ošatek ze slámy, práce se dřevem.
Občerstvení, ochutnávky a prodej výrobků: 

Férová kavárna LÍSKY, limonádový bar, 
Mléčný karamel, Brambůrky od farmáře, Kozí farma 

Zerlina, farma Tvrdoňovi  a další.

„deti detem“
simulace 
farmárského trhu 

AKCE SE KONÁ ZA KAŽDÉHO POČASÍ.

15:00 – 18:00 hodin:

„deti, Líska a výrobci pro rodice a verejnost“farmárský trh, obcerstveníprezentace práce detí

Doprovodný 
program:
• Vystoupení dětí MŠ a ZŠ Choryně 

a folklorního souboru Ovečky.
• Otevření zookoutku s domácími zvířátky 

z projektu „Kozí příběh“.

ŠKOLNÍ 
FARMÁrSKÝ 
PROJEKTOVÝ DEN
27. cervna 2019, 
10:30–13:30, 15:00–18:00 hod.

areál a zahrada ZŠ a MŠ Choryně

Projekt „POMOZTE NÁM ZACHRÁNIT FARMÁŘE, jeho příběh minulý a budoucí II“.
Financováno z projektu Ministerstva zemědělství č. 48/2019.

Během akce budou pořizovány fotografie a kamerové záběry. Výstupy budou využity pro dokumentaci projektu a propagaci tématu.

Pro děti, jejich rodiče a další hosty byla připravena 
stanoviště zaměřená na výrobky z regionu – všichni 
si mohli vyzkoušet paličkování, vyřezávání z překliž-
ky, zpracování ovčí vlny, výrobu slaměných ošatek, 
šití valašských panenek a také ochutnat brambůrky 
od farmáře. Velký zájem byl i o stanoviště s téma-
tem „Odkud se bere jídlo“ a o fairtrade-kavárnu. 
Zaměstnanci školy zase připravili šití látkových pyt-
líčků a jejich plnění nasušenými bylinkami ze školní 
zahrady, výrobu malých dřevěných hrábí, smyslové 
stanoviště a výrobu papírové dekorace – kozy. Ži-
vou kozu jsme měli ve dvou exemplářích na zahradě 
spolu s dalšími domácími zvířaty a mazlíčky, které 

ZŠ Rokytnice si ve spolupráci se sdružením LÍS-
KA pozvala i místní řemeslníky, farmáře a výrobce. 
Mohli jsme vidět a zkusit si tkaní, paličkování, pře-
dení, košíkářství nebo výrobu slaměných klobouků. 
Smyslem dne bylo upozornit na význam zeměděl-
ství, poukázat na zapomenutá řemesla a oslavit vý-
ročí školy. Smyslem dne bylo upozornit na oslavu 
výročí a poukázat na zapomenutá řemesla.

V zahradě a areálu školy byly rozmístěny různé 
stánky, kde jste mohli spatřit řemeslníky a farmá-
ře při jejich práci. U většiny stánků byla možnost 
si na vlastní kůži řemesla vyzkoušet. Řemeslníci 
u stánku Vám nejdříve popsali a ukázali svou prá-
ci, poté jednoduchými kroky objasňovali postup. 
Z každého stánku se stala taková malá dílna. Např. 
jsme plstili ovčí vlnu či si zkusili uplést svou vlastní 
slaměnou čapku nebo jsme paličkovali. Žáci však ne-
byli pouze pasivními posluchači a pozorovateli, ale 
celého dne se aktivně zúčastnili zajímavými příspěv-
ky. Například třída 8. B se zaměřila na koření, mohli 
jste si tak vyzkoušet poznávání podle čichu a přiřadit 
ke kontinentu nebo upéct vlastní placku.

Také odpolední program určený pro veřejnost byl 
opravdu bohatý. Pod vedením moderátorů Adély 
Foltýnové a Marka Jaroslava Macháče jsme moh-
li vidět anglické divadlo Little Red Riding Hood. 
Ukázka karate byl opravdu nezapomenutelný záži-
tek. Kulturní program byl obohacen i o vystoupení 
z řad žáků 1. stupně. Nechyběl ani zpěv tanec nebo 
rozcvička.

Pro žáky to byl jistě zajímavě zpestřený závěr škol-
ního roku. Snad jim tento den pomohl uvědomit si, 
jak je zdravý životní styl důležitý a nezapomenou 
na tradice Valašska.

Autoři: Lucie Martišková, 
Ilona Hendrychová, Olivie Morvay

do školy na výstavu přinesli žáci. Po celé odpoledne 
probíhal farmářský trh a také vystoupení žáků ZŠ, 
dětí MŠ a folklorního souboru Ovečky.

Cílem projektového tematického dne je rozvíjet 
a upevnit u žáků znalosti a dovednosti, které vedou 
ke zdravému stravování, zájmu o zdravou výživu, 
šetrnému a zodpovědnému nakupování a podpoří 
místní udržitelnou ekonomiku.

Autor: Blanka Palátová, ZŠ a MŠ Choryně
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Školní farmářský den v Základní škole 5. května, Rožnov p. Radhoštěm – 17. září 2019
V úterý 17. září 2019 se na naší škole konal Farmářský den. Celodenní akce probíhala ve spolupráci s nevládní neziskovou organizací Líska, která se zaměřuje na en-
vironmentální výchovu. 

Základní škola 5. května Rožnov p.R.
Vás srdečně zve na
ŠKOLNÍ FARMÁŘSKÝ DEN
Hlavním tématem je zemědělství, příběh jídla, 
regionální produkty a jejich zpracování, zdravý 
životní styl a stravování, místní udržitelná 
ekonomika, řemesla a tradice.

Určeno zejména pro žáky školy. 
Po dohodě a dle možností přivítáme 
i návštěvníky z dalších MŠ a ZŠ.
Ukázky řemesel, Veselý dvorek Vojty 
Molka, program Odkud se bere jídlo, 
aktivity tříd: hospodářská zvířata, bylinky, 
zelenina, ovoce, obilí, semena,  koření, 
rukodělné výrobky a další.

Žáci pracují ve výuce 
i v domácí přípravě na vybraných tématech 

a připravují aktivity pro své spolužáky, 
rodiče a veřejnost.

8:30 – 12:00 hodin: 

Určeno pro veřejnost a rodiče s dětmi. 
Do programu přispějí žáci školy rukodělnými výrobky 

i vlastnoručně napečenými dobrůtkami. 
Místní řemeslníci, farmáři a výrobci: 

valašské panenky, paličkování, kolovrátek, 
práce se dřevem, pletení košíků.

Občerstvení a ochutnávky: 
Férová kavárna LÍSKY, limonádový bar, 

Mléčný karamel, brambůrky od farmáře 
a další.

„deti detem“
simulace 
farmárského trhu 

V PŘÍPADĚ DEŠTĚ VNITŘNÍ PROSTORY ŠKOLY.

15:00 – 18:00 hodin:

„deti, Líska a výrobci pro rodice a verejnost“farmárský trh, obcerstveníprezentace práce detí

Doprovodný 
program:
• skupina 
 Navalentym

ŠKOLNÍ 
FARMÁrSKÝ 
PROJEKTOVÝ DEN
17. zárí 2019, 
8:30–12 , 15–18 hodin
venkovní areál Základní školy 5. května 

Rožnov pod Radhoštěm

Projekt „POMOZTE NÁM ZACHRÁNIT FARMÁŘE, jeho příběh minulý a budoucí II“.
Financováno z projektu Ministerstva zemědělství č. 48/2019.

Během akce budou pořizovány fotografie a kamerové záběry. Výstupy budou využity pro dokumentaci projektu a propagaci tématu.

Školní farmářský den v Základní škole Staré Město – 26. září 2019
Dne 26. září se na naší škole uskutečnil Školní farmářský den. 

Základní škola Staré Město
Vás srdečně zve na
ŠKOLNÍ FARMÁŘSKÝ DEN
Hlavním tématem je zemědělství, příběh jídla, 
regionální produkty a jejich zpracování, zdravý 
životní styl a stravování, místní udržitelná 
ekonomika, řemesla a tradice.

Určeno zejména pro žáky školy. 
Po dohodě a dle možností přivítáme 
i návštěvníky z dalších MŠ a ZŠ.
Ukázky řemesel, program Odkud se bere 
jídlo, aktivity, dílničky a ochutnávky tříd 
a Střediska volného času Klubko 
Staré Město.

Žáci pracují ve výuce 
i v domácí přípravě na vybraných tématech 

a připravují aktivity pro své spolužáky, 
rodiče a veřejnost.

9:00 – 12:00 hodin: 

Určeno pro veřejnost a rodiče s dětmi. 
Do programu přispějí žáci školy rukodělnými výrobky 

i vlastnoručně napečenými dobrůtkami. 
Místní řemeslníci, farmáři a výrobci: 

valašské panenky, paličkování, kolovrátek, 
práce se dřevem, pletení košíků, drátkování.

Občerstvení a ochutnávky: 
Férová kavárna LÍSKY, limonádový bar, 

Mléčný karamel, brambůrky od farmáře 
a další.

„deti detem“
simulace 
farmárského trhu 

V PŘÍPADĚ DEŠTĚ VE VNITŘNÍCH PROSTORÁCH ŠKOLY.

14:00 – 17:00 hodin:

„deti, Líska a výrobci pro rodice a verejnost“farmárský trh, obcerstveníprezentace práce detí

Doprovodný 
program:
• Aktivity Střediska 

volného času Klubko 
Staré Město.

• Od 16.00 hodin vystoupí 
Dětský folklórní soubor 
Dolinečka.

ŠKOLNÍ 
FARMÁrSKÝ 
PROJEKTOVÝ DEN
26. zárí 2019, 
9–12 , 14–17 hodin
atrium ZŠ Staré Město

Projekt „POMOZTE NÁM ZACHRÁNIT FARMÁŘE, jeho příběh minulý a budoucí II“.
Financováno z projektu Ministerstva zemědělství č. 48/2019.

Během akce budou pořizovány fotografie a kamerové záběry. Výstupy budou využity pro dokumentaci projektu a propagaci tématu.

zručnost. Některé třídy si zase přichystaly pro své 
kamarády ochutnávku vlastnoručně připravených 
pochoutek. V dopoledních hodinách se také všichni 
žáci účastnily “questu”, při němž musely v okolí ško-
ly hledat a rozšifrovávat jedenáct úkolů týkajících se 
odpadového hospodářství, konkrétně nulového od-
padu. Prvňáčkům pomáhali deváťáci a závěrečnou 
tajenku se podařilo úspěšně vyluštit všem. Děti si 
také udělaly svůj otisk na planetě Zemi, aby věděly, 
že každý z nás tu nechává svou stopu. Paní kuchařky 
uvařily v tento den oběd ve valašském stylu – zeleni-
novou polévku s pohankou, vepřové kůsky, valašské 
zelí s povidly, bramborový toč a zeleninové krupoto. 
Na odpoledne byli pozváni na Farmářský den všich-
ni rodiče s dětmi. Jako na správném jarmarku se zde 
mohli dosyta občerstvit pochutinami typu lívance, 
farmářské brambůrky bez chemie, fairtradová káva, 
čaj a čokoláda i párek v rohlíku. Pro radost hrála po 
celé odpoledne oblíbená kapela Navalentym. Ekolo-

V dopoledních i odpoledních hodinách se žáci 
naší školy i široká veřejnost mohli seznámit s tra-
dičními řemesly, jako s paličkováním, řezbářstvím, 
košíkářstvím. Mohli si vyzkoušet práci s kolovra-
tem, drátkování, výrobu svíček. Díky žákům II. 
stupně mohli ochutnat chutné domácí pomazánky 
a zdravé smoothie. Žáci nás také zasvětili do výroby 
voňavých levandulových panenek a do práce s mo-
delovací hmotou. S žáky I. stupně jsme pak vytváře-

li barevné textilní prostírání a pohráli jsme se také 
s vlnou…

Dalším zastavením byl stánek s poznáváním obil-
nin a bylin, zkusili jsme si náročné dojení modelu 
krávy a zastavili jsme se také u stánku se slováckými 
vzory a ochutnali tradiční bramborové spirály. Od-
poledne zpestřil svým vystoupením folklórní soubor 
Dolinečka. Vše jsme zakončili teplým čajem, dospělí 
pak výbornou kávou.

Školní hřiště se proměnilo v jarmark, kde si děti 
za pomocí řemeslníků z Lísky mohly vyzkoušet plno 
starodávných činností, jako je předení na kolovrát-
ku, paličkování, vyrábění ovesných vloček na ručním 
mlýnku, pletení proutí, či vyřezávání do dřeva. Ne-
chyběla ani živá zvířata, a tak se nám poprvé v his-
torii školy na hřišti pásly kozy. Jednotlivé třídy si pak 
ve svých stáncích připravily aktivity pro ostatní žáky. 
Byly zde k vidění úkoly, které prověřily nejen přírodo-
vědné znalosti, ale také pohybové umění a manuální 

gické kelímky dodala rožnovská firma Ekobal. Děti 
odcházely z jarmarku s vlastnoručně vybarvenými 
bavlněnými pytlíky, maminky s náramkem, který se 
naučily dělat na kolovrátku, tatínci s drobnými dře-
věnými dárky a především všichni odcházeli s úsmě-
vem a dobrou náladou.

Autor: Erika Malotová 

Počasí vyšlo na jedničku a všem se tato akce při-
pravovaná s organizací Klubko a Líska velmi líbila. 
Bylo to příjemné zpestření všedního dne babího léta.

Autor: Renata Hájková
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2. VZDĚLÁVACÍ A OSVĚTOVÁ KAMPAŇ PRO VEŘEJNOST PRO ZVÝŠENÍ 
POVĚDOMÍ O ZEMĚDĚLSTVÍ, REGIONÁLNÍCH PRODUKTECH, 
ENVIRONMENTÁLNĚ ŠETRNÉM ZEMĚDĚLSKÉM HOSPODAŘENÍ I SPOTŘEBĚ

Prezentace aktivit projektu na vzdělávacích a osvětových akcích v kraji, včetně akcí partnerů.
Projekt byl prezentován na krajských akcích pro pedagogy a pro veřejnost, např. Dožínky, Den Zlínského 
kraje, Krajská konference o EVVO, kurzy a semináře pro školní koordinátory EVVO, dále na Národní kon-
ferenci o EVVO v Brně, Hospodářském dni v Lidečku apod.

3. TVORBA OSVĚTOVÝCH A INFORMAČNÍCH NÁSTROJŮ PRO DĚTI, MLÁDEŽ 
A VEŘEJNOST O ZEMĚDĚLSTVÍ, REGIONÁLNÍCH PRODUKTECH
A ENVIRONMENTÁLNĚ ŠETRNÉM ZEMĚDĚLSKÉM HOSPODAŘENÍ I SPOTŘEBĚ

• vydání tematických novin Pomozte nám zachránit farmáře 3/2019,
• vydání Brožury – třetího pokračování textového a obrazového materiálu o zemědělství ve Zlínském kraji, 
• propagační materiály a tiskoviny na podporu tématu,
• webové stránky www.pomoztenamzachranitfarmare.cz, 
• Facebook Pomozte nám zachránit farmáře,
• informace a nabídky v elektronické rozesílce LÍSKY, na webových stránkách a v tiskovinách LÍSKY.

Farmy zapojené 
do projektu

Ekofarma Javorník
JAVORNÍK CZ s.r.o.
Štítná nad Vláří 414, 
763 33 Štítná nad Vláří 
www.ekofarmajavornik.cz

Biofarma Juré
Pod Jurým 63, 763 11 Lužkovice 
www.biofarmajure.cz

Kozí farma Zerlina 
Hážovice 2070, 
756 61 Rožnov pod Radhoštěm 
www.zerlina.cz

Zemědělské družstvo MÍR 
se sídlem v Ratiboři 
Ratiboř 500, 756 21 Ratiboř 
http://zdmirratibor.cz/

Agrodružstvo Postoupky
Postoupky 14, 767 01 Kroměříž 
www.agrodruzstvopostoupky.cz

Ekofarma Všemina, Libor Pekař 
Všemina 321, 763 15 Všemina 
www.iskopanice.cz/ekofarmy/
pekar-libor/
Ekofarma s chovem ovcí, koz, včel, 
drůbeže a s možností ubytování.

Farma Vrbětice 
Vlachovice 329, 763 24 Vlachovice 
www.iskopanice.cz/ekofarmy/
farma-vrbetice

ZÁLESÍ agro a.s.
Uherskobrodská 119, 763 26 
Luhačovice 
https://agro.zalesi.cz/

TOPAGRA, spol. s r.o.
Topolná 164, 687 11 Topolná 
https://topagra.sluzby.cz/

Víte, jaký objev v lidských dějinách je nejdůležitější? 
Během své existence na této planetě lidé vymysleli písmo, kalendáře, ma-
tematiku, poznali fyzikální zákony, zdokonalili se v architektuře, postavili 
chrámy, města, stroje a udělali stovky a tisíce dalších objevů. Ale bez jedno-
ho klíčového objevu by nic z toho neexistovalo. Je to zemědělství. Objev pra-
věkých lovců a sběračů, kteří začali pěstovat a šlechtit rostliny a připoutali 
k sobě hospodářská zvířata, ovlivnil celou další existenci lidstva.

10 000 let nás díky zemědělství tato 
planeta živí. Dnes zvládne uživit téměř 
7,5 miliardy obyvatel. Jsme na zeměděl-
ství životně závislí. Bez něj by náš svět 
prostě nebyl možný. Zemědělství je stra-
tegickým a klíčovým fenoménem sou-
časnosti i budoucnosti. Jsme dědici ze-
mědělských civilizací a s tímto vědomím 
bychom měli k půdě, rostlinám, živoči-
chům a celkově k přírodě přistupovat.

Přestože v zemědělské prvovýro-
bě dnes pracuje jenom něco přes 1 % 
obyvatel naší země, jsou tito, díky úzké 
spolupráci s jinými oblastmi hospodář-
ství, schopni uživit nás ostatní. Je to 
dáno používáním a dostatkem průmy-
slových hnojiv, mechanizace a nových 
technologií. Naše zemědělství se však 
potýká s hrozbami, které mohou v do-
hledné budoucnosti způsobit vážné 
problémy s dlouhodobým dopadem. 
Za všechny jmenujme tlak na vysokou 
produkci na úkor dopadů na životní 
prostředí, nebo konkurenci v globál-
ním trhu s potravinami. 

A pak je tu ještě jedna, zásadní hroz-
ba: lidí v zemědělství ubývá. V roce 
1948 pracovalo v českém zeměděl-
ství přes 1 a čtvrt miliónu mužů a žen. 
V roce 1968 to bylo 717 tisíc. A v roce 
2016 už jen 130 tisíc. Farmářů, zoo-
techniků, agronomů, pěstitelů nebo ze-
mědělských techniků začíná být u nás 
nedostatek. Aktuálně chybí 4,5 tisíce 
zaměstnanců a až 15 tisíc sezónních 
pracovníků. Starší generace odchází 
do penze a mladá generace učňů, stře-
doškoláků i absolventů vysokých škol 
nemá o náročnou práci velký zájem.

Když však nebudeme mít na našich 
polích, ve stájích, v sadech nebo v ze-
mědělském a potravinářském výzku-
mu dostatek kvalifikovaných lidí, bude 
stále obtížnější vyprodukovat dostatek 

potravin. Pak se staneme závislými 
na druhých, což může být za jistých 
okolností nebezpečné. Doby blahobytu 
nemusí trvat věčně. Mohou přijít krize, 
na které buď budeme připraveni, nebo 
nás zaskočí.

Projekt Pomozte nám zachránit far-
máře, chce vzbudit v mladých lidech 
zájem podílet se vlastní prací na utvá-
ření udržitelné krajiny, na výrobě zdra-
vých potravin a na ochraně zemědělské 
půdy, jejíž úrodnost by měla zůstat 
zachována i pro další generace. Hledá 
cesty, jak mladým lidem ukázat, že prá-
ce v agrárním a potravinářském sekto-
ru je zajímavá a perspektivní.

Proto zve žáky na farmy, aby jim 
ukázal každodenní život lidí, kteří 
v zemědělství pracují. Představuje jim 
nejnovější technologie v zemědělském 
provozu a v péči o zvířata i rostliny. 
Mohou porovnat klasické, konvenční 
a ekologicky zaměřené provozy, pozná-
vat cestu potravin z pole až do regálů 
obchodů a vyzkoušet si potraviny sami 
vyrobit. To vše je doplněno besedami, 
soutěžemi, výukovými programy i pro-
jektovým Školním farmářským dnem.

V dobře řízeném udržitelném ze-
mědělství a potravinářství je ukrytý 
ten nejdůležitější klíč k našemu zdraví 
a dlouhému životu i zdraví naší planety. 
To, že ovládáme postupy, technologie 
a jsme schopni si sami vyprodukovat 
potraviny, které nás uživí, je naše nej-
větší bohatství. Naše příroda, která 
nám toto umožňuje, je naše největší bo-
hatství. To všechno je dědictví po před-
cích, které máme jen dočasně v proná-
jmu, abychom ho jednou předali další 
generaci. Aby je dál spolehlivě uživilo.

A tak tedy: Pomozte nám zachránit 
farmáře!

Petr Vinš
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Školy zapojené do projektu

 Vzdělávací program "Pomozte nám zachránit  
 farmáře" pro žáky 7.–9. tříd ZŠ 
 (Exkurze s besedou na farmě) 

 Tematický projektový den 
 „Školní farmářský den“ pro ZŠ 

Základní škola a Mateřská škola 
Bílovice, okres Uherské Hradiště
Bílovice 440, 
687 12 Bílovice 
www.zs-bilovice.cz

Základní škola Francova Lhota, 
okres Vsetín
Francova Lhota 190, 
756 14 Francova Lhota
www.zsfrancovalhota.cz

Základní škola Kvasice, 
okres Kroměříž
Husova 642, 768 21 Kvasice
Email: kancelar@zskvasice.cz
www.zskvasice.cz

Základní škola Ratiboř, 
okres Vsetín 
Ratiboř 112, 
756 21 Ratiboř u Vsetína
www.zsratibor.cz

Základní škola Slovan, Kroměříž, 
příspěvková organizace
Zeyerova 3354, 
767 01 Kroměříž
www.zsslovan.cz

Základní škola Topolná, 
okres Uherské Hradiště, 
příspěvková organizace 
Topolná 101, 687 11 Topolná
www.zs.topolna.cz

Základní škola Zlín, 
Mikoláše Alše 558, 
příspěvková organizace 
Mikoláše Alše 558, 761 73 Zlín
www.zsmalse.cz

Základní škola Zlín, 
tř. Svobody 868, 
příspěvková organizace 
Tř. Svobody 868, 
763 02 Zlín-Malenovice 
www.zsmalenovice.cz

Základní škola a Mateřská 
škola Želechovice nad Dřevnicí, 
příspěvková organizace 
4. května 336, 
763 11 Želechovice nad Dřevnicí 
www.zszelechovice.cz

 Exkurze "Jedem na farmu/ k výrobcům"   
 pro žáky I. stupně ZŠ 

Academic School, Mateřská škola 
a základní škola, s.r.o.
Náměstí T. G. Masaryka 1279, 
760 01 Zlín
www.academicschool.cz/zs-zlin/

Základní škola a Mateřská 
škola Dolní Lhota, okres Zlín, 
příspěvková organizace 
Dolní Lhota 80, 736 23 Dolní Lhota
www.zs.dolni-lhota.cz

Základní škola Neubuz, okres Zlín, 
příspěvková organizace 
Neubuz 65, 763 15 Slušovice
www.zsneubuz.cz

Základní škola a Mateřská škola 
Pržno, okres Vsetín
Pržno 127, 756 23 Jablůnka
www.skolaprzno.cz

Základní škola SEDMIKRÁSKA, 
o. p. s.
Bezručova 293, 
756 61 Rožnov pod Radhoštěm
www.sedmikraska.cz

 Výukový program "Můj den na farmě" 
 pro I. stupeň ZŠ

Základní škola a Mateřská škola 
Jalubí, okres Uherské Hradiště
Jalubí 514, 687 05 Jalubí 
www.zsjalubi.cz

Základní škola a Mateřská škola 
Kostelany, okres Kroměříž
Kostelany 107, 767 01 Kostelany 
www.obeckostelany.cz/zakladni-
skola-a-materska-skola

Základní škola Luhačovice, 
příspěvková organizace 
Školní 666, 763 26 Luhačovice 
www.zsluhacovice.cz

Základní škola Morkovice, 
příspěvková organizace 
17. listopadu 416, 
768 33 Morkovice-Slížany 
www.zsmorkovice.cz

Základní škola a Mateřská škola 
Prostřední Bečva, okres Vsetín 
Prostřední Bečva 207, 
756 56 Prostřední Bečva 
www.zsmsbecva.webnode.cz

Základní škola Vsetín, Sychrov 97
MUDR. Františka Sovy 97, 
755 01 Vsetín
www.zsvsetinsychrov.cz

Základní škola a Mateřská škola 
Zděchov 
Zděchov 103, 756 07 Zděchov 
www.skolazdechov.cz

Základní škola a Mateřská škola 
Zlechov, okres Uherské Hradiště, 
příspěvková organizace
Zlechov 229, 687 10 Zlechov 
www.zszlechov.cz

Základní škola 5. května, 
Rožnov pod Radhoštěm 
5. května 1700, 
756 61 Rožnov pod Radhoštěm 
www.zs5kvetna.cz

Základní škola a Mateřská škola 
Choryně, okres Vsetín, 
příspěvková organizace 
Choryně 116, 756 42 Choryně
www.zschoryne.cz/

Základní škola Staré Město, 
okres Uherské Hradiště, 
příspěvková organizace
Komenského 1720, 686 03 Staré Město
www.zsstmesto.cz

Základní škola Vsetín, 
Rokytnice 436
Michala Urbánka 436, 755 01 Vsetín
www.zsrokytnice.cz
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Vyšší odborná škola potravinářská 
a Střední průmyslová škola 
mlékárenská Kroměříž 
www.vospaspsm.cz
Obory: Analýza potravin, Technologie 
a hygiena potravin – ukončení absolu-
torium, Analýza potravin, technologie 
potravin – ukončení maturitní zkouška
Štěchovice 4176, 767 54 Kroměříž 
tel.: +420 573 334 936
email: vospaspsm@vospaspsm.cz

Střední odborná škola 
a Gymnázium Staré Město
www.old.sosgsm.cz
Obory: Agropodnikání – ukončení 
maturitní zkouška
Velehradská 1527, 686 03 Staré Město
Odloučené pracoviště: Revoluční 747, 
686 01 Uherské Hradiště 
tel.: +420 572 420 211
email: info@sosgsm.cz

Střední škola zemědělská 
a přírodovědná   
Rožnov pod Radhoštěm
www.szesro.cz 
Obory: Agropodnikání, Ekologie 
a životní prostředí – ukončení 
maturitní zkouška, Zemědělec – 
farmář, Včelař – ukončení výuční list
nábřeží Dukelský hrdinů 570, 
765 61 Rožnov pod Radhoštěm
tel.: +420 571 654 390-1
email: info@szesro.cz

MŠ, ZŠ, SŠ pro sluchově postižené 
Valašské Meziříčí
www.val-mez.cz
Obory: Zahradnictví – ukončení matu-
ritní zkouška, Zahradník, Zahradnic-
ké práce – ukončení výuční list
Vsetínská 454, 
757 14 Valašské Meziříčí 
tel.: +420 576 809 863
email: info@val-mez.cz

Tauferova střední odborná škola 
veterinární Kroměříž
www.vetkm.cz
Obory: Veterinářství – ukončení 
maturitní zkouška
Koperníkova 1429, 767 01 Kroměříž
tel.: +420 573 338 932
email: vetkm@vetkm.cz

Střední škola hotelová a služeb 
Kroměříž 
www.hskm.cz
Obory: Cukrář, Pekař, Zahradník, 
Jezdec a chovatel koní, Potravinářská 
výroba – ukončení výuční list
Na Lindovce 1463, 767 01 Kroměříž 
tel.: +420 573 504 511
email: skola@hskm.cz

Zemědělské školy ve Zlínském kraji
Děti se zájmem o zemědělské obory mohou vybírat z pestré nabídky 16 středních škol.

Střední odborné učiliště  
Uherský Brod
www.drupal.sou-ub.cz
Obory: Chovatelství – ukončení matu-
ritní zkouška, Opravář zemědělských 
strojů, Zahradník, Pekař, Opravářské 
práce, Potravinářské práce – ukončení 
výuční list
Svatopluka Čecha 1110, 
688 01 Uherský Brod
tel.: +420 572 613 121
email: sou@sou-ub.cz

ISŠ – COP a JŠ s PSJZ  
Valašské Meziříčí
www.isscopvm.cz
Obory: Pekař, Cukrář, Řezník – 
ukončení výuční list
Palackého 49, 
757 01 Valašské Meziříčí
tel.: +420 571 685 222
email: posta@isscopvm.cz

Střední škola průmyslová, hotelová 
a zdravotnická Uherské Hradiště 
www.ssphz-uh.cz
Obory: Cukrář pro výrobu – ukončení 
výuční list
Kollárova 617, 
686 01 Uherské Hradiště
tel.: +420 572 433 913
email: ssphz@ssphz-uh.cz

Střední odborní škola Josefa 
Sousedíka
www.sosvsetin.cz
Obory: Opravář zemědělských strojů, 
Cukrář – ukončení výuční list
Benátky 1779, 755 01 Vsetín
tel.: +420 575 755 011
email: info@sosvsetin.cz

Střední škola – Centrum odborné 
přípravy technické Kroměříž
www.coptkm.cz
Obory: Opravář zemědělských strojů – 
ukončení výuční list
Nábělkova 539/3, 767 01 Kroměříž
tel.: +420 573 308 211
email: copt@coptkm.cz

Střední odborné učiliště   
Valašské Klobouky 
www.souvk.cz
Obory: Opravář zemědělských strojů – 
ukončení výuční list 
Brumovská 456, 
766 01 Valašské Klobouky
tel.: +420 577 006 451
email: souvk@souvk.cz

Odborné učiliště Holešov
www.ouholesov.cz
Obory: Zahradnické práce – ukončení 
výuční list
Nábřežní 525/1, 769 01 Holešov
tel.: +420573 396 213
email: info@ouholesov.cz

MESIT střední škola  
Uherské Hradiště 
www.mesitstredniskola.cz
Obory: Zahradník – ukončení výuční 
list
Družstevní 818, Mařatice, 
686 05 Uherské Hradiště
tel.: +420 572 433 637
email: skola@mesit.cz

Odborné učiliště Kelč 
www.oukelc.cz
Obory: Zahradnické práce – ukončení 
výuční list
Kelč 1, 756 43 Kelč
tel.: +420 571 641 321
email: oukelc@oukelc.cz

Střední odborná škola Jana Boska 
http://www.sosbosko.cz/
Obory: Zahradnictví - ukončení 
maturitní zkouška, Zemědělec – 
farmář, Zahradník – ukončení výuční 
list
Na Lindovce 1463, 767 01 Kroměříž
tel.: +420 731 665 703
email: sosbosko@sosbosko.cz

Vsetín

Zlín

Uherské Hradiště 

Kroměříž
+

Staré Město

Uherský Brod

Valašské Klobouky

Valašské Meziříčí
Kelč

Holešov

Rožnov 
pod Radhoštěm
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Agrární komora 
Zlín

Hlavním cílem projektu je podpořit pozitivní vnímání ze-
mědělství s dopadem na vyšší zájem žáků o studium země-
dělských oborů a zaměstnání v zemědělství a navazujících 
oborech, včetně ekologického zemědělství. 
V roce 2017, v rámci pilotního projektu, vytvořil tým lek-
torů a řešitelů program aktivit a zajistil 8 besed a 8 ex-
kurzí na farmy pro žáky 8.–9. tříd základních škol (účast 
455 žáků). Byly zpracovány 2 elektronické publikace, 
www.publi.cz, pořízena tři videa „Jak to chodí na farmě“ 
a sada dokumentačních fotografií. Pro žáky byly vytvořeny 
tematické desky s klipem a pracovní listy. V listopadu 2017 
vyšlo první číslo tematických novin „Pomozte nám zachrá-
nit farmáře“, na jejichž stránkách byly představeny zapo-
jené školy a farmy i aktivity projektu. Byla vydána brožura 
a leták. 

LÍSKA, z.s. 
Dolní náměstí 429, 
755 01 Vsetín
infoevvo@seznam.cz
www.liska-evvo.cz

AGRÁRNÍ KOMORA
Zlín

Právnická osoba, zastupující 
zájmy svých členů, právnických 
i fyzických osob, jimiž jsou země-
dělci, lesníci, potravináři, ale také 
včelaři a další.
Svou nezastupitelnou roli má 
v novém moderním pojetí rozvoje 
venkova, kde chce být partnerem 
obcí a všech ostatních subjektů 
venkovského prostoru. Svým 
členům poskytuje konzultační 
a informační poradenství spojené 
s podnikatelskou činností, orga-
nizuje vzdělávací činnost a spo-
lupracuje s orgány státní správy 
v zajišťování informačního servi-
su, profesního vzdělávání a forem 
rekvalifikace.

HLAVNÍ ČINNOSTI LÍSKY:
• Informování a osvěta.
• Vzdělávání a lektorská činnost.
• Poradenství a metodická 

podpora.
• Příprava a realizace projektů.
• Podpora fair trade a místních 

výrobků.
• Zpracování koncepcí 

a strategií.
• Konferenční servis. 
 Férová kavárna.

O projektu Pomozte nám zachránit farmáře, 
jeho příběh minulý i budoucí 

Projekt je realizován v období 1. 1.–31. 12. 2019
Nositelem projektu je Agrární komora Zlín.

V roce 2018 projekt pokračoval v mnohem větším 
rozsahu.
Vzdělávací a osvětové programy pro žáky. 
• Beseda s exkurzí pro žáky 7.–9. tříd základních škol. Při-

praveno bylo 8 besed a 8 exkurzí pro 329 žáků.
• Exkurze Jedeme na farmu pro žáky I. stupně základních 

škol. Připraveno bylo 6 dopoledních exkurzí pro 270 
žáků.

• Tematický projektový Školní farmářský den. Připraveny 
byly 2 akce, pro ZŠ Valašskou Polanku a ZŠ a MŠ Kašavu.

Tvorba metodických materiálů a pomůcek.
Příprava a vzdělávání lektorů a pracovníků farem a podniků 
prostřednictvím workshopů a řešitelských porad.

V roce 2019 byl připraven následný projekt, 
který zahrnuje tyto aktivity: 
• exkurze s besedou na farmě pro žáky II. stupně ZŠ 
• exkurze Jedeme na farmu pro žáky I. stupně ZŠ 
• výukový program Můj den na farmě pro žáky I. stupně 

ZŠ 
• projektový Školní farmářský den 
•  osvětové aktivity pro školy, rodiče a veřejnost 

www.pomoztenamzachranitfarmare.cz 
Projekt financován z prostředků Ministerstva zemědělství, 
projekt č. 48/2019 a spolufinancován Zlínským krajem.

Osvětová kampaň pro veřejnost, aktivity pro rodiče a rodiny 
s dětmi.
• Byla připravena řada akcí, vytvořeny webové stránky, vy-

dána publikace Skřítci a skřítušky z babiččiny zahrádky, 
omalovánky Zvířátka z farmy a noviny 2/2018.

• Aktivity projektu byly prezentovány na vzdělávacích 
a osvětových akcích v regionu např. Krajská konference 
o EVVO, studium školních koordinátorů EVVO, Den pro 
přírodu a řemesla, Dožínky Zlínského kraje a Den Zlín-
ského kraje, kde proběhla i tisková konference.


