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AKCE PRO VEŘEJNOST A VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY 
 

EXKURZE 
- na biofarmě jsou po dohodě možné exkurze pro skupiny - školy, učitele, farmáře a další 
- i z přihlášených jednotlivců (emailem) sestavujeme skupinu, která je následně zvána 
- program prohlídky lze přizpůsobit zaměření zájemců 
- součástí je ochutnávka faremních produktů a možnost nákupu („prodej ze dvora“) 

 
BIO ZEM ĚDĚLSKÝ DEN A DEN OTEV ŘENÝCH VRAT  

- pořádáme každoročně v září  
- program zahrnuje exkurzi na farmě, drezurní soutěže, skokové soutěže, křest hříbat, 

slavnostní nástup, ukázky hospodářských zvířat, vožení dětí na koních, občerstvení  
 
VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY 

- Josef Sklenář se aktivně účastní se svými prezentacemi na vzdělávacích seminářích a 
vědeckých konferencích 

- jsou pořádány vzdělávací akce, např. Praktický kurz ekologického zemědělství v 
minulých letech 

- probíhá spolupráce se Střední školou obchodu a služeb v Jihlavě (biofarma vždy 
poskytovala své pracoviště k praktického vyučování žáků SŠOS Jihlava. Od r.2004  se tak 
děje na podkladě Jmenování školním závodem Ministerstvem zemědělství ČR) 

- probíhá spolupráce s vysokými školami a s českými i zahraničními výzkumnými ústavy 
v mnoha oblastech činnosti biofarmy 

- na biofarmě se realizuje řada výzkumných úkolů a pořádání vzdělávacích seminářů, 
kurzů a osvětových akcí zaměřených na ekologické zemědělství 

- kromě výzkumných úkolů zde také řada studentů a doktorantů realizuje své maturitní, 
diplomové a doktorandské práce 

 
Spolupracující subjekty: 

- EPOS – Spolek poradců v ekologickém zemědělství České republiky, o.s. 
- PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců 
- BIOINSTITUT, o.p.s. - Institut pro ekologické zemědělství a udržitelný rozvoj krajiny 
- Chaloupky o.p.s., školská zařízení pro zájmové a další vzdělávání 
- EKOINFOCENTRUM Jihlava 
- Česká zemědělská univerzita v Praze 
- Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně 
- Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i., Praha – Uhříněves 
- Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Praha – Ruzyně 

 
BIO DO ŠKOL  

- v případě zájmu zajistíme zásobování školních kuchyní kompletním sortimentem našich 
bioproduktů (vepřové a hovězí maso, brambory a bramborové výrobky atd.) 

- individuální cenový program Biofarmy Sasov pro školy, školky a jídelny 
 
 
info@biofarma.cz                   Biofarma Sasov 
tel./fax: 567 312 281         soukromá zemědělská ekologická farma 
...v souladu s přírodou...           Sasov 2, 586 01 Jihlava 
www.biofarma.cz             IČO : 40472141 


