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Ochrana rostlin
Střední odborné učiliště zemědělské a služeb Dačice je organizace pověřená Ministerstvem zemědělství ke
konání odborných kurzů pro získání a pro prodloužení platnosti osvědčení "Odborné způsobilosti pro
nakládání s přípravky na ochranu rostlin".
detaily...
Přijímací řízení pro školní rok 2019/2020
Pro školní rok 2019 / 2020 byla vypsána následující kritéria pro přijetí na jednotlivé učební obory. S úplným
zněním se můžete seznámit po stažení příslušného souboru ve formátu PDF. Přílohou kriterií je tabulka s
bodovým hodnocením. K dispozici jsou také formuláře přihlášek ke vzdělávání. Příhlášky je nutné odevzdat
do 1. 3. 2019
detaily...
Samostatná odborná práce
Pokyn ředitele pro zpracování Samostatné odborné práce (SOP) v rámci jednotného zadání závěrečných
zkoušek pro školní rok 2018/2019
detaily...
Zveme Vás dne 11. 1. 2019 od 8:00 - 16:00 na den otevřených dveří
Zveme všechny zájemce o studium na naší škole k prohlídce našich areálů a získání informací o nabízených
oborech.
detaily...
Na dny 3.1. a 4.1. 2019 stanovil ředitel volné dny - ředitelské volno pro žáky školy
detaily...
Schůze Spolku rodičů a třídní schůzky se konají dne 23. 11. 2018
detaily...
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Podzimní prázdniny
Podzimní prázdniny letos připadnou na pondělí 29. 10. a úterý 30. 10. 2018.
detaily...
Gastroštafeta 2018
VÝBORNÝ VÝSLEDEK v GASTROŠTAFETĚ 2018 Dne 16. 5. 2018 jsme se zúčastnili soutěže Gastroštafeta ve
Velkém Meziříčí. V letošním školním roce se soutěže zúčastnila dvě soutěžní družstva. Žákyně třetího
ročníku učebního oboru kuchař – číšník Pavla Razimová a Kateřina Vázlerová, soutěžily již třetím rokem.
Děvčata se umístila na stupni nejvyšším. Pro...
detaily...
Modernizace vybavení školy
Projekt Nové strojní a mechanizační vybavení pro odborný výcvik a počítačové vybavení pro jazykové a
přírodovědné vzdělávání CZ.06.2.67./0.0/0.0/16_049/0001958
detaily...
Propagace technického vzdělávání
Jihočeský kraj podporuje technické vzdělávání
detaily...
Dovybavení elektrotechnického kroužku
Již druhým rokem pracuje při DM elektrotechnický kroužek, který je organizován na podnět žáků školy.
detaily...
Jihočeský kraj podpořil opravu zázemí tělocvičny
Jihočeský kraj podpořil opravu sociálního zařízení tělocvičny SOUZaS.
detaily...
Raut 25 let Stagra Studená
Dne 15.6.2017 vypomáhalo naše učiliště při oslavách 25 let založení zemědělské společnosti Stagra
Studená.
detaily...
Gastroštafeta 2017
Gastroštafeta 2017 Dne 10. 5. 2017 se žákyně druhého ročníku učebního oboru Kuchař – číšník Pavla
Razimová a Kateřina Vázlerová zúčastnily tradiční soutěže Gastroštafeta ve Velkém Meziříčí. Soutěž prověří
zručnost, rychlost, přesnost a odbornost účastníků. Umístily se na krásném druhém místě.
detaily...
Svářeči zazářili na mezinárodní soutěži
O ZLATÝ POHÁR LINDE 2017
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detaily...
Jízda zručnosti - postup do národního ﬁnále
Skvělé výsledky při "Jízdě zručnosti s traktorem a vlekem" v Blatné.
detaily...
Opět mezi nejlepšími
Národní soutěž OPRAVÁŘ ZEMĚDĚLSKÝCH STROJŮ 2017
detaily...
Kurz vyřezávání
Ve dnech 9. a 10. 1. 2017 proběhl v naší škole „Kurz vyřezávání ozdob ze zeleniny a ovoce“. Kurz vedl pan
Luděk Procházka, který je legendou v tomto oboru, nejen v rámci naší republiky. Je vítězem mnoha soutěží u
nás i v zahraničí. Zúčastnilo se celkem 8 žáků.
detaily...
Gastrofest 2016
Naši žáci na Gastrofestu 2016
detaily...
Kuchařská soutěž
Kuchařská soutěž
detaily...

Modernizace cvičné kuchyně
Díky Nadaci ČEZ modernizujeme cvičnou kuchyni pro naše žáky.
detaily...
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Junior Jogging 2016 Třebíč
Dne 16.6.2016 se naše žákyně Pavla Razimová, Kateřina Vázlerová a Veronika Vávrů zúčastnily soutěže
Junior Jogging v Třebíči.
detaily...
Velký úspěch při Gastro-štafetě 2016
Úkolem soutěžícího družstva v Gastro štafetě je, v co nejkratším časovém limitu zdolat štafetovým
způsobem překážkovou dráhu a prostřít stůl pro čtyři hosty.
detaily...
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