Vyšší odborná škola a Střední odborná
škola, Březnice
Rožmitálská 340, 262 72 Březnice
318 682 961
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KURZ PRO VÝKON OBECNÝCH ZEMĚDĚLSKÝCH ČINNOSTÍ
Rekvalifikační vzdělávací program

Akreditovaná škola: Vyšší odborná škola a Střední odborná škola, Rožmitálská 340,
Březnice
sídlo: Rožmitálská 340, 262 72 Březnice

Pověření: Ministerstvo zemědělství, Těšnov 17,117 05 Praha 1
- evidenční č.:027/79268/2011-MZe

Forma: kurz zakončený závěrečnou zkouškou a obhajobou projektu
Kurz je určen: pro zemědělce, kteří nemají odborné zemědělské vzdělání (nebo si své
vzdělání chtějí rozšířit), je podmínkou pro získání některých zemědělských dotací, čerpání
prostředků z fondu EU.

Obsah vzdělávací akce:
1. Osnova kurzu je stanovena podle rámcové osnovy a časové dotace pro jednotlivé
tématické celky jsou stanoveny pro každý běh kurzu zvlášť podle potřeb účastníků.
2. Celková časová dotace kurzu činí 300 hod.(vyučovací hodina trvá 45 minut)
Tato dotace zahrnuje presenční formu studia, samostudium, konzultace
a zpracování závěrečného projektu.
3. Konkrétní obsah jednotlivých tématických celků bude určen:
- na základě vstupního testu znalostí posluchačů
- podle zájmu posluchačů
- základní tématické celky: pěstování rostlin, chov zvířat, zemědělská
technika a technologické linky, ekonomika podnikání, informační a
komunikační technika, zemědělské právo a politika, bezpečnost a hygiena
práce, ekologické zemědělství, tvorba a ochrana krajiny, zpracování
projektu aj.

4. Forma výuky:
- přednáška
- trénink, cvičení k získání dovedností( mechanizace, PC software, k tvorbě
plánů, konkrétních úkolů apod.)
- diskuse a konzultace k řešení problémových úkolů
- řešení projektů

Doba konání a konzultační hodiny:
Bude dohodnuto na informační schůzce.

Termín: bude upřesněn, předpoklad podzim daného kalendářního roku (dle přihlášek
uchazečů- výjimečně možno zahajovat i na jaře)
Přihlášky prosím zasílejte na adresu školy již nyní!
Počet účastníků 1 běhu kurzu: minimálně 8
Předběžná cena kurzu: podle kalkulace vycházející z počtu účastníků
Orientačně 8 000 Kč

Personální zabezpečení kurzu:
- odborníci z řad učitelů školy
- externisté z vysokých škol, vynikající odborníci z praxe, zástupci odbytových a
obchodních firem

Materiální podmínky kurzu:
- kurz probíhá v sídle školy,
- 2 plně vybavené cvičebny výpočetní techniky s neomezeným přístupem na
Internet,
- vybavené cvičebny pro odborné předměty,
- pozemky pro demonstraci strojů
- ubytování a stravování ve vlastním ubytovacím zařízení

Kontaktní adresa školy:
Vyšší odborná škola a Střední odborná škola Březnice, Rožmitálská 340,262 72
318682961
e-mail:skola@sbrez.cz,
www stránky: www.sbrez.cz

Kontaktní osoby:
Ing. Marie Fiřtíková – ředitelka školy
Ing. Ladislav Pivoňka – odborný garant kurzu

