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Svět je velká zahrada.
My jsme ti, kdo ji utvářejí a pečují o její krásu.
Zaměření v oboru rybářství:
Akvaristika – myslivost – vodohospodářství
o vedle základních znalostí a dovedností rybářského oboru, zakládání rybníků, chov kaprovitých
ryb, pstruhařství, chov vodního ptactva, sportovní rybolov, nemoci ryb nebo technologie
zpracování ryb, přispívají tato zaměření ke komplexnějšímu pohledu na rybářskou
problematiku,
o žáci se naučí vše potřebné k samostatné práci akvaristy - zakládat a ošetřovat akvária, množit a
chovat akvarijní rybky a rostliny, udržovat kvalitu vody, seznámí se s problematikou myslivosti
a vodohospodářství u nás, chovem zvěře, lovectvím, střelectvím, chovem psů, základy
myslivecké latiny, rozvojem a ochranou vodních zdrojů, protipovodňovými opatřeními nebo
možnostmi regulačních opatření proti suchu.

Zaměření zahradnických oborů:
Floristika a výstavnictví
o kreativní oblast zahradnické výroby, ve které se uplatní tvůrčí práce a fantazie při tvorbě
různých typů aranžmá z rostlin a výzdobě interiérů i exteriérů k nejrůznějším příležitostem,
o žáci se naučí vázat různé druhy kytic, věnců, vytvářet floristické dekorace z živých i suchých
materiálů, naučí se pracovat s prostorem interiérů i exteriérů při výzdobě plesů, výstav,
přehlídek apod.,
o součástí je také umění prodeje v obchodech a výuka správné komunikace se zákazníkem.

Zahradní architektura
o umělecky tvůrčí oblast zahradnictví, jež se zabývá pravidly tvorby zahrad a parků, vychází ze
znalostí sadovnické dendrologie, školkařství, má přesah do arboristiky i krajinářské tvorby,
o žáci se naučí základy sadovnického kreslení, čtení plánů a realizace výsadby, dokáží navrhovat
vhodné kombinace dřevin a květin do zahrad, parků a veřejné zeleně, zakomponovat přírodní
jezírka, zahradní stavby jako jsou altány, pergoly, skalky apod.,
o součástí je tvorba sadovnických plánů s využití počítačových programů v 3D.

Rostliny pro zdraví a krásu
o moderní trendová oblast zahradnictví, jejímž cílem je podpora zdravého životního stylu, souvisí
s kvalitou zahradnické produkce, kvalitou potravin s přesahem do lékařství a kosmetiky
o žáci se naučí pěstování a využití bylin a jejich zpracování do bylinných olejů, tinktur, esencí a
jiných léčivých či kosmetických výrobků, také technologické postupy při výrobě moštů, vín,
piva, při konzervaci zeleniny a ovoce.

Stipendia pro všechny žáky!
200 – 600,- Kč měsíčně + pololetní prospěchové prémie
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Tropické a subtropické zahradnictví
o doplňkový obor zahradnické výroby, který se zabývá pěstováním tropických a subtropických
v mírném pásmu (pokojové rostliny, skleníkové rostliny, květiny k řezu, ovocné druhy apod.),
o žáci se naučí množit a ošetřovat cizokrajné tropické a subtropické rostliny vhodné do pokojových
podmínek či podmínek skleníků a zimních zahrad, seznámí se s problematikou pěstování tropických
rostlin a s ekologickými problémy, které jejich pěstování přináší.

Agroturistika
o tradičně zaměřený obor související se zemědělskou výrobou využívá úzkého spojení mezi
zemědělstvím a zahradnictvím, ekonomicky zhodnocuje potenciál, který zahradnická výroba do
zemědělství přináší (ovocné stezky, vinařské stezky, biofarmy, ekofarmy, sportovní rybolov),
o žáci se seznámí s cíli a různými možnostmi agroturistiky v jednotlivých regionech, naučí se základy
ekologického pěstování rostlin a krajinářského projektování, organizování výletů a zájezdů se
zahradnickou a zemědělskou tematikou, součástí je i průvodcovský kurz.

Management zahradnictví
o ekonomicky zaměřený obor zahradnické výroby, který se zabývá řízením zahradnických
podniků, propagací a odbytem produkce a ekonomickým zhodnocením výroby, součástí je též
organizování zahradnických výstav, přehlídek, plesů a dalších akcí,
o žáci se naučí připravit a zorganizovat různé zahradnické akce od rozpočtu až po ekonomické
zhodnocení, využívat různé marketingové nástroje k propagaci firmy, seznámí se s vedením
dokumentace podniku, uzavíráním smluv nebo základy účetnictví.

Prodavač květin, aranžér
o tvůrčí oblast zahradnické výroby, ve které se uplatní fantazie při tvorbě různých typů aranžmá
z rostlin k nejrůznějším příležitostem, výzdobě interiérů i exteriérů,
o žáci se naučí vázat různé druhy kytic, věnců, vytvářet floristické dekorace z živých i suchých materiálů,
vhodně komunikovat se zákazníkem a seznámí se s vedením prodejny.

Zakládání a ošetřování parků a zahrad
o obor zahradnické výroby, který se zabývá přípravou a organizací výsadby parků nebo zahrad a
jejich následného ošetřování tak, by se zachovala jejich krása a funkčnost,
o žáci se naučí číst sadovnické plány a realizovat podle nich výsadbu dřevin, květin, založení trávníků,
jezírek, trvalkových záhonů a dalších sadovnických prvků, dokáží zahradu následně ošetřovat – sekání
trávníků, řez keřů, stromů, živých plotů, hnojení apod.

Produkční zahradnictví
o obor zahradnické výroby zabývající se produkcí květin, zeleniny, ovoce nebo školkařských
výpěstků – stromů, keřů a jiných rostlin,
o žáci se naučí množit a pěstovat všechny rostliny k prodejním účelům – květiny k řezu, k sušení,
pokojové květiny, zeleninu a ovoce ke konzumu, zeleninovou sadbu, ovocné stromky, okrasné stromky
a keře, trávy, azalky a rododendrony a další rostliny.

Zahradník – rybář
o zahradnický obor se základy rybářské výroby propojuje klasickou zahradnickou výrobu s prvky
rybářství,
o žáci se naučí vedle standardů zahradnické práce, ke kterým patří také zakládání jezírek a okrasných
nádrží, základní dovednosti rybářů při ošetřování rybníků, chovu ryb a výlovech, udržování kvality vody
či chovu okrasných rybek.

Opravář drobné mechanizace
o zahradnický obor zaměřený na opravárenské a servisní služby drobné mechanizace,
o žáci se naučí vedle základů zahradnické práce provádět opravy, údržbu a servisní služby pro využívání
strojů a zařízení v zemědělství a zahradnictví, zhodnotit jejich provozní spolehlivost.

Dny otevřených dveří:

8. - 9.12.2017
12. – 13.1.2018,

9. – 10.2.2018

