Projekt připravujeme na základě naší předchozí dobré zkušenosti s realizací mezinárodních mobilitních projektů.
Absolventi oboru agropodnikání se v budoucnu mají uplatnit jako agronomové či zootechnici v oblasti prvovýroby a
ve službách v zemědělství. Po absolvování studia mají předpoklady k zaměstnání ve vedoucích funkcích
zemědělských podniků. Projektem chceme žáků pomoci získat relevantní, uznatelnou pracovní praxi v zahraničních
podmínkách. Ta jim má pomoci získat nové dovednosti a pracovní zkušenosti. Program jsme situovali do Portugalska
z důvodu stávajících kontaktů se spolehlivou partnerskou organizací a zároveň proto, že region severního Portugalska
je vyhlášený svojí zemědělskou produkcí.
Pracovní program je připraven pro 21 žáků, kteří ve třech cyklech pojedou do Portugalska na dvoutýdenní pracovní
stáž přímo do podniků. Účastníky budou žáci 3. a 4. ročníků studijního oboru agropodnikání (zakončeno maturitní
zkouškou). Účastníci budou vybrání v otevřeném řízení. Pracovním jazykem bude angličtina. Tato praxe bude
součástí studia účastníků, a tudíž bude i pro zaměstnavatele lehko uznatelná. Jasně strukturovaný certifikát jakožto
doklad o praxi v Portugalsku společně s certifikátem Europass -Dodatek k osvědčení poslouží jako využitelné diplomy
v celé EU.
Pracovní program projektu je rozdělen do okruhů s určitou časovou dotací. Počty hodin a rozložení činností se bude
mezi cykly měnit v závislosti na ročním období. Program bude sestávat z:
1) práce v oblasti určování technologických postupů pěstování rostlin na stanovených plochách – pole, zahrady,
střídání plodin; 3 pracovní dny;
2) plánování a organizace práce v rostlinné výrobě; 2 pracovní dny;
3) práce v ovocnářství, zelinářství a v sadech; 2 pracovní dny;
4) prvovýroby sadebního materiálu okrasné zeleně; 2 pracovní dny;
5) administrativního zajištění podniku v prvovýrobě; 1 pracovní den.
Celkem tedy 10 pracovních dní o minimálně 60 hodinách práce.
Náplň programu odpovídá charakteristikám dovedností pro povolání Agronom z Národní soustavy povolání. Program
respektuje také EQF. Žáci budou poučeni o bezpečnosti práce a po celou dobu musí dodržovat školní řád.
V projektu máme pouze jednu partnerskou organizaci, se kterou jsme již spolupracovali. To usnadňuje řízení
projektu. I přesto máme jasně definovaný projektový tým i rozdělení rolí mezi námi a Portugalci. Výstupem pro
účastníky bude certifikovaná praxe pomocí Europass Mobility a Europass – Dodatek k osvědčení. Žáci se naučí
pracovat s online nástrojem Europass CV.
Projekt je plně v souladu se strategií rozvoje naší školy a odpovídá na aktuální potřeby pracovního trhu, který
upřednostňuje absolventy škol s prokazatelnou praxí a se znalostí cizích jazyků. Obojí projekt zajišťuje, čímž
zlepšujeme výchozí postavení absolventů při vstupu na trh práce. Dlouhodobá strategie školy je zaměřena na rozvoj
mezinárodních aktivit. Proto je projekt vhodnou součástí realizace této strategie a přináší žákům možnost uplatnit se
po ukončení studia na evropském trhu práce. Projektem chceme také motivovat žáky posledních ročníků základních
škol k výběru studia na odborné střední škole se zemědělským zaměřením. Zemědělství je totiž pro Olomoucko
typickým sektorem. Projektem tak pomáháme rozvoji regionu, v němž sídlíme.
Projekt umožní propojení školy se zemědělskými podniky v Portugalsku, zvýší počet mobilit VET žáků v rámci EU,
zlepší jazykové dovednosti žáků odborného středního vzdělávání a aktivně podporuje rozvoj podnikatelského ducha
účastníků. Přispíváme tím k plnění řady cílů Evropské unie v oblasti vzdělávání i politiky zaměstnanosti. Zároveň
plníme cíle programu Erasmus+. Projekt tak má dopad lokální, národní i celoevropský. Dobré praxe budou zahrnuty
do učebních plánů, čímž zajistíme udržitelnost.

