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Svět je velká zahrada.
My jsme ti, kdo ji utvářejí a pečují o její krásu.
Chceš s námi dělat svět krásnější?
Staň se rybářem nebo zahradníkem!
JJaký je zahradník nebo rybář?

má rád přírodu, rostliny i zvířata

váží si prostředí okolo sebe

má fantazii a rád tvoří něco nového

chce se učit nové věci

Vše, co máš umět a znát, tě u nás naučíme!
Přijď mezi nás!
Najdeš školu na zámku s rodinným přístupem a
odborným zázemím i nové kamarády.
Dny otevřených dveří:
8. - 9.12.2017,
12. – 13.1.2018,
9. – 10.2.2018
Stipendia pro všechny žáky!
200 – 600,- Kč měsíčně + pololetní prospěchové prémie
Podrobnosti najdeš na našich webových stránkách!
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Co si mám představit, když se řekne práce rybáře?
podzimní výlov rybníka
 akvária s rybičkami
pstruhy v potoce i dravou štiku
 chov vodního ptactva
výtěry ryb, kulení plůdku
 sportovní rybaření
zakládání a meliorace rybníků
 vánočního kapra na stole

Studijní obor pro rybáře:
 Rybářství (41-43-M/01)
- čtyřletý obor s maturitou
o s výukou akvaristiky, myslivosti a vodohospodářství
____________________________________________________






Co si mám představit, když se řekne práce zahradníka?
rozkvetlé květinové zahrady a
 vyhřáté tropicky vlhké skleníky
předzahrádky
s exotickými rostlinami
ovocné sady s dozrávajícími
 záhony zeleniny a vinice
jablky
 voňavé bylinkové zahrádky
rozsáhlé i malé zámecké parky
 botanické zahrady a sbírkové
svatební kytice a výzdoby
skleníky, arboreta
svatebních sálů
 výzdoby plesů

Studijní obory pro zahradníky:
 Zahradnictví (41-44-M/01)
- čtyřletý obor s maturitou
o Floristika a výstavnictví
o Agroturistika
o Zahradní architektura
o Management zahradnictví
o Rostliny pro zdraví a krásu
o Tropické a subtropické rostliny
 Zahradník (41-52-H/01)
- tříletý obor s výučním listem
o Floristika a výstavnictví
o Zahradní architektura
o Zahradník - rybář
o Opravář drobné mechanizace
 Zahradnické práce (41-52-E/01) - tříletý obor s výučním listem
(i pro žáky ze speciálních škol)
o Prodavač květin, aranžér
o Produkční zahradnictví
o Zakládání a údržba parků a zahrad
 Zahradnictví (41-44-L/51) - dvouletý nástavbový obor s maturitou určený
pro absolventy oboru Zahradník nebo Krajinář
o Floristika a výstavnictví
o Zahradní architektura

Podrobnosti najdeš na našich webových stránkách!

