Střední škola zemědělská, Přerov, Osmek
– Vybudování zázemí pro odborný výcvik
V rámci realizace projektu došlo k vytvoření 3 výukových dílen pro údržbu a opravu
zemědělské techniky, nezbytného hygienického zázemí a prostoru pro mytí strojní
techniky. Strojní vybavení (vrtačky, brusky, soustruhy, ponky aj.) bude školou
přemístěno ze stávajících prostor v Lipníku nad Bečvou.
Novotou vonící budovu si v pátek 25. září prohlédl také Ladislav Okleštěk,
hejtman Olomouckého kraje a jeho náměstek pro oblast investic Jiří Zemánek a
mnoho dalších hostů a partnerů školy.
„Je to už nějaký pátek, kdy jsem studoval na zemědělce, ale o takovém zázemí se nám
tehdy ani nesnilo. Věřím, že to kluci ocení, protože si vybrali poctivé a užitečné
řemeslo,“ řekl hejtman Okleštěk.
Jednopodlažní hala o rozměrech 53 x 17 metrů obsahuje hned tři učebny odborného
výcviku, dále prostor pro mytí techniky, místnost pro učitele a instruktory nebo sklad
pomůcek. Se stavbou začalo hejtmanství vloni v srpnu, kolaudovat se bude letos
v říjnu, tedy zhruba o měsíc dřív, než počítal původní termín.
„Podpora řemeslných oborů je pro kraj prioritou. I tento projekt dokazuje, že nejde o
prázdnou frázi, nýbrž o strategii, se kterou to myslíme vážně a která má
výsledky,“ dodal náměstek Jiří Zemánek.
Vybudováním dílen ve Střední škole zemědělské Přerov dojde k faktickému sloučení
se zemědělským učilištěm v nedalekém Lipníku nad Bečvou, odkud se do nové haly
přemístí část vybavení.
V roce 2017 - 2018 byla projekční kanceláří PRINTES-ATELIER s.r.o. Přerov
zpracována projektová dokumentace a zajištěno společné územní a stavební
povolení.
Jedná se o novostavbu jednopodlažního halového objektu obdélníkového
půdorysu o rozměru 53 x 17 m, obsahuje 3 dílny vždy s vyhrazenou místností
pro učitele, sklad pomůcek a instruktážní prostor ve formě mezipatra. Objekt
dále obsahuje sociální zázemí a zastřešený prostor pro mytí strojní techniky
vybavený čistírnou odpadních vod. Hlavní vstupy a vjezdy pro techniku jsou ve
směru od areálu školy. Sociální zázemí je přístupné přes venkovní prostor krytý
markýzou.
Pro novostavbu byly zřízeny areálové přípojky nízkého napětí, vody, kanalizace
dešťové a splaškové a teplovodní přípojka.
Stavební práce realizuje PTÁČEK – pozemní stavby s.r.o. Kojetín
Termín realizace: 29. 8. 2019 - 30. 11. 2020
Financování: Olomoucký kraj
Celkové náklady: 52,3 mil. Kč (vč. DPH)
Dotační program: ne (vše z vlastních zdrojů)
Vybudováním dílen odborného výcviku dojde k faktickému završení sloučení
Zemědělské školy Přerov a Zemědělského učiliště v Lipníku nad Bečvou z roku
2005.
Od roku 2009 zůstaly v Lipníku n. B. využívány pouze tři dílny, kam dosud dojíždějí
žáci učebního oboru „Opravář zemědělských strojů“ na odborný výcvik.
Hala nových dílen byla vybudována na místě bývalé odchovny vepřů, kterou
v minulosti spravoval Školní statek Kojetín (dříve Přerov). Po jeho likvidaci v roce
2004 byly budovy vepřína opuštěny, neměly další využití a chátraly. Po zpracování
projektu „SŠZe Přerov - vybudování zázemí pro odborný výcvik“ v roce 2018

proběhla demolice vepřínů a následně na jejich místě byla postavena tato nová hala
se třemi prostornými dílnami a základním zázemím.
Uvolněný prostor před halou kolem zeleného pásu bude sloužit pro výcvik autoškoly
(skupin T, B, C), pro nácvik práce se zemědělskou technikou, případně pro výstavy a
prezentaci zemědělské techniky. Zelené pasy pak jako výběhy pro školou chovaná
zvířata (koně, ovce, kozy).
Hala dílen a prostor kolem ní tak bude slouži všem zemědělským oborům
vyučovaným na naší škole:
Agropodnikání (Provoz a služby, Ochrana přírody a prostředí, Chovatel koní, jezdec)
Mechanizace a služby (Provozní technika)
Opravář zemědělských strojů
Zemědělec, farmář (Provoz, Chovatel koní, jezdec)
Zemědělské práce
Mechanizace zemědělství a lesniho hospodářství.
Školní farma obhospodařuje 20 ha pozemků za účelem pěstování pícnin, obilovin,
brambor a zeleniny, ve sklenících a foliovníku připravujeme přísady zeleniny a
okrasné květiny, především pelargonie. Na drobnochovu se žáci starají o 22 koní,
ovce, kozy, prasata, králíky a drůbež.

