Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horky nad Jizerou 35

Zahradník
41 – 52 – H/01
Tříletý učební obor ukončený závěrečnou zkouškou,
certifikovaný výučním listem
Obor
je zaměřen na širokou profesní přípravu v základech zahradnického a zemědělského
hospodaření a dalších specifických činnostech v různých odvětvích podnikání na
venkově a činnostech zaměřených na služby.
Uplatnění absolventa
zejména v oblasti výroby zahradnické produkce, květinářství a floristice, v rostlinné
výrobě, v ošetřování veřejné zeleně a krajinotvorbě.
Je připraven i na soukromé podnikání.
Absolvent
- vykonává mechanizované i ruční práce v zahradnictví při pěstování zeleniny,
ošetřování veřejné zeleně a při krajinotvorbě
- ovládá množení ovocného a okrasného materiálu, pěstování květin, ovoce a
zeleniny, zakládání a údržbu sadovnických a krajinářských úprav, floristiku
(tj. vazačství a aranžování květin)
- realizuje navržené zahradnické úpravy (rodinné okrasné zahrady, úpravy veřejné
zeleně, sportovní a dětská hřiště apod.)
- absolvuje kurz obsluhy malé mechanizace, může získat řidičský průkaz sk. T
- je připraven komunikovat v jednom cizím jazyce
Pro odbornou přípravu žáků je využíváno
spolupráce s regionálními zemědělskými subjekty. Žáci vedou pod vedením učitelů
odborného výcviku vlastní školní zahradnictví, ošetřují veřejnou zeleň a realizují dílčí
krajinotvorné prvky.
Součástí profesní přípravy
je absolvování odborných kurzů, včetně vazačských a floristických. Žáci mohou
absolvovat část profesní přípravy na zahraničních stážích.
Možnosti dalšího studia
Absolventi mohou pokračovat u nás ve studiu v nástavbovém oboru Podnikání,
ukončeném maturitní zkouškou.
Žáci absolvují kromě všeobecně vzdělávacích tyto odborné předměty:
zahradnická výroba, ovocnářství, zelinářství, sadovnictví, květinářství, vazačství a
aranžování, krajinářství, ochrana rostlin, stroje a zařízení, strojnictví, odborný výcvik,
motorová vozidla (sk.T), informatika, ekonomika apod.
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Proč právě k nám?
+ žákům je poskytováno stipendium z rozpočtu

Středočeského

kraje

(300,- Kč až 500,měsíčně; vyznamenání na vysvědčení 1.000,- Kč)

Kč

+ bezplatné studium
+ výborné uplatnění absolventů
+ po vyučení můžete pokračovat v maturitní
nástavbě Podnikání
+ zahraniční stáže do SRN a Rakouska v rámci
programů Evropské unie pro vzdělávání zdarma
+ finanční odměna za produktivní práci při praxi
+ zapojení do činností při pěstování plodin,
krajinotvorbě a v zahradnictví
+ doprava do školy zajištěna s příspěvkem od
Středočeského kraje
+ nabídka odborných kurzů a účasti na soutěžích
+ u nás vyučují jen zkušení odborníci
+ vlastní domov mládeže a stravování
+ Horkyfest, lyžařský a sportovní kurz
+ přijetí bez přijímacích zkoušek na základě
výsledků ze ZŠ
+ škola je oceněna Evropskou cenou kvality a
národní Pečetí kvality
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Kontaktní údaje:
Adresa:
Telefon:
Mobil:
Fax:
Email:
Web:

Horky nad Jizerou 35
294 73 Brodce
326 312 234
604633999
326 312 119
souhorky@souhorky.cz
www.souhorky.cz

