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Jihlava – město včel. Vytočeným medem to nekončí

� Soukromá střední odborná škola, 
založena v roce 1991 jako jedna z vůbec 

prvních vzdělávacích institucí tohoto typu v 
České republice. Od roku 2010 spadá pod 

školu i Mateřská škola Kvítek. 
�  Adresa:

Rantířovská 9, 586 05 Jihlava
� Telefon:

+420 603 102 015
+420 567 309 773

�  E-mail: skola@secr.cz

www.secr.cz
www.mskvitek.com
www.mistrvcelar.cz

Další studijní obory - dálkové
• Předškolní a mimoškolní 
    pedagogika
• Podnikatelství malých firem
• Učební obor Včelař 
   – zpracovatel včelích produktů

Další studijní obory – denní
•  Ekonomika a cestovní ruch
•  Předškolní a mimoškolní 
    pedagogika
•  Právní administrativa
•  Management aktivního volného času
•  Mediální marketing cestovního
    ruchu - žurnalistika

„Spojitost je tu velmi přiro-
zená,“ říká ředitel školy David 
Vítek. „Moderní včelař by neměl 
svoje počínání stavět pouze 
na produkci medu, ale také na 
atraktivnosti a zajímavosti toho-
to oboru. Neměl by se obávat 
otevřít svoji včelnici veřejnosti a 
ukázat, že vytočeným medem to 
všechno nekončí,“ dodává.

V blízkosti Jihlavy, od autobu-
sové zastávky V Horách, dnes 
vede do obce Smrčná naučná 
včelí stezka, na které se již pět 
let pořádají včelí poutě a výu-
kové procházky o životě včel. 

U zrodu stezky stáli společně 
s obcí právě studenti ŠECRu.

„Jde o typický příklad zapojení 
právě cestovního ruchu do země-
dělské činnosti jako je včelařství. 
V dvouletém učebním oboru Vče-
lař – zpracovatel včelích produk-
tů učíme většinou již středoškol-
sky či vysokoškolsky vzdělané 
studenty, že moderní včelaření 
otevírá širokou oblast působení, 
od enviromentální výchovy mlá-
deže po apiterapeutickou čin-
nost pro děti a dospělé. Nedílnou 
součástí je i ekonomika provozu 
včelnic,“ vysvětluje ředitel.

Nahlédněte s atraktivní učebním oborem do včelího světa

ODBORNÁ výuka včelařského kroužku na střeše jihlavského City Parku.

STUDENTKY ŠECRu – budoucí včelařky. 
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Dovedete si představit Jihlavu jako město včel? 
Líbí se vám ta myšlenka? Úplně stejná momen-
tálně zraje v hlavách studentů a kantorů jihlav-
ské střední Školy ekonomiky a cestovního ruchu 
(ŠECR), v rámci učebního oboru Včelař – zpracovatel 
včelích produktů. Přestože je škola více než 30 let 
zaměřená především na cestovní ruch, již čtvrtým 
rokem podniká také ve včelaření.

Apiterapeutické centrum 
a úly na střechách

Věděli jste, že v jednom vče-
lím úlu je zhruba 50 až 60 tisíc 
včel? To je skoro stejný počet, 
jako má Jihlava obyvatel. Pro-
to onen nápad se včelím měs-
tem… „A právě tohle byla zřej-
mě prvotní myšlenka našeho 
záměru, proč dostat včely do 
podvědomí široké jihlavské 
veřejnosti jako velice užiteč-
ný hmyz. U naší školy bude 
letos otevřeno apiterapeutické 
centrum pro předškolní děti, 
kde budou v bezpečné přítom-
nosti včel inhalovat vzduch z 
jejich úlů,“ prozrazuje Jiří Ča-
da, zástupce zřizovatele Ško-
ly ekonomiky a cestovního 
ruchu. 

V Jihlavě momentálně půso-
bí dva včelařské kroužky pro 
mládež. Jeden v zoologické 
zahradě pod vedením garanta 
a vedoucího učitele výše zmí-
něního učebního oboru Pet-
ra Běhunka. Druhý kroužek 

je určen pro studenty ŠECRu. 
Běhunek umístil včelstva nejen 
na střechu City Parku, ale i na 
terasu krajského úřadu.

„Dalším naším záměrem je, 

pochopitelně po dohodě s vede-
ním jihlavské radnice, umístit 
krásně barevné úly také na his-
torické hradby města, a pozoro-
vací úly i do zahrad některých 
základních škol pro potřeby 
výuky přírodovědných předmě-
tů,“ doplňuje Jiří Čada výčet 
záměrů školy.

„Protože jsme jedinou školou 
na Vysočině, která má včelař-
ský učební obor úzce spojený se 
zdejším poměrně nenarušeným 
životním prostředím, chceme, 
aby tento obor reprezentoval 
město Jihlavu,“ doplňuje David 
Vítek. „Rádi bychom také pří-
mo v centru města, například 
na Den přírody, vstoupili s včelí 
„poutí“, tak jako již ve zmíněné 
Smrčné,“ uzavírá ředitel.


