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Agriculture is the most healthful, most useful, and most noble employment of man.
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41 - 41 - M/01  AGROPODNIKÁNÍ
se zaměřením na

EKOLOGICKÉ A KONVENČNÍ ZEMĚDĚLSTVÍ

OBOR VZDĚLÁNÍ 
S MATURITNÍ ZKOUŠKOU

ČTYŘLETÉ DENNÍ STUDIUM

DALŠÍ MATURITNÍ OBORY

AGROPODNIKÁNÍ - CHOV KONÍ A JEZDECTVÍ

CHOVATELSTVÍ - KYNOLOGIE

MECHANIZACE A SLUŽBY

NÁPLŇ STUDIA

žáci se naučí stanovovat a následně realizovat vhodné technologické postupy při pěstování rostlin a chovu 
zvířat, provádět základní laboratorní rozbory půdy, vody, hnojiv, krmiv a zemědělských produktů, 
zaznamenávat výsledky rozborů a vyvozovat adekvátní opatření při pěstování rostlin, chovu zvířat a 
zpracování zemědělských produktů,  zajišťovat údržbu, opravy a efektivní využívání zemědělské techniky

žáci jsou připravováni k získání řidičského oprávnění sk. B, T (možnost rozšíření - sk. C)

žáci mají možnost absolvovat svářečské kurzy (svařování plamenem, svařování elektrickým obloukem, 
svařování plastů, pájení mědi)

žáci mají možnost absolvovat kurz ovládání samojízdných strojů

UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ

zemědělský technik, agronom, zootechnik a farmář

samostatný podnikatel, obchodník se zemědělskými produkty, plemenář, šlechtitel, prodejce služeb pro 
zemědělství, pracovník provozu zpracovatelského průmyslu, prodejce zemědělské techniky, odborný 
pracovník údržby krajiny a rozvoje venkova, podnikatel v agroturistice a cestovním ruchu

technickohospodářský a  administrativní pracovník v zemědělských podnicích i státní správě

Česká zemědělská akademie v Humpolci, střední škola
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41 - 41 - M/01  AGROPODNIKÁNÍ
se zaměřením na

CHOV KONÍ A JEZDECTVÍ

DALŠÍ MATURITNÍ OBORY

AGROPODNIKÁNÍ - EK. A KONV. ZEMĚDĚLSTVÍ

CHOVATELSTVÍ - KYNOLOGIE

MECHANIZACE A SLUŽBY

NÁPLŇ STUDIA

žáci se naučí stanovovat a následně realizovat vhodné technologické postupy při pěstování rostlin a chovu 
zvířat, posuzovat mikroklima objektů určených pro chov koní a vyvozovat příslušná opatření, využívat 
odborné poznatky při chovatelských činnostech a jízdě na koni a se spřežením; absolvují základní a 
speciální výcvik jezdce 

žáci jsou připravováni k získání řidičského oprávnění sk. B, T (možnost rozšíření - sk. C)

žáci mají možnost absolvovat svářečské kurzy (svařování plamenem, svařování elektrickým obloukem, 
svařování plastů, pájení mědi)

žáci mají možnost absolvovat kurz ovládání samojízdných strojů

UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ

zemědělský technik, agronom, zootechnik a farmář

podnikatel v chovu koní, ošetřovatel koní, provozovatel jezdeckého centra, možnost uplatnění v jezdeckých 
provozech v zahraničí, cvičitel a trenér jezdectví (po složení zkoušek),  pracovník v plemenářském podniku, 
podnikatel v agroturistice, cestovním ruchu a hipoterapii

technickohospodářský a  administrativní pracovník v zemědělských podnicích i státní správě
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Agriculture is the most healthful, most useful, and most noble employment of man.

George Washington

OBOR VZDĚLÁNÍ 
S MATURITNÍ ZKOUŠKOU

ČTYŘLETÉ DENNÍ STUDIUM
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41 - 43 - M/02  CHOVATELSTVÍ
se zaměřením na

KYNOLOGII

DALŠÍ MATURITNÍ OBORY

AGROPODNIKÁNÍ - EK. A KONV. ZEMĚDĚLSTVÍ

AGROPODNIKÁNÍ - CHOV KONÍ A JEZDECTVÍ

MECHANIZACE A SLUŽBY

NÁPLŇ STUDIA

žáci se naučí posuzovat mikroklima objektů určených pro chov zvířat a vyvozovat příslušná opatření, 
navrhovat vhodný technologický postup pro určitý druh a kategorii zvířat, provádět a organizovat 
ošetřování, chov a krmení zvířat, posuzovat zdravotní stav zvířat a realizovat preventivní opatření

žáci se naučí zabezpečovat správnou výživu a krmení psů dle jednotlivých aspektů chovu, realizovat 
každodenní péči o psa, metodiku nácviku poslušnosti, dovednosti, pachových prací a speciálních prací

žáci se naučí pečovat o zdraví psa a provádět zákroky nevyžadující zásah veterinárního lékaře

žáci mají možnost absolvovat autoškolu - sk. B, C, T

UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ

výcvikář, psovod v zájmové i profesionální kynologii, dalším postupem ve vzdělávání jako rozhodčí výkonu 
a exteriéru několika stupňů

v oblasti poradenství chovu, šlechtitelství a plemenitby psů, v rekreační i zdravotní canisterapii, ve 
specializovaných střediscích výcviku slepeckých, asistenčních i služebních psů

technickohospodářský a  administrativní pracovník v zemědělských podnicích i státní správě
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Agriculture is the most healthful, most useful, and most noble employment of man.

George Washington

OBOR VZDĚLÁNÍ 
S MATURITNÍ ZKOUŠKOU

ČTYŘLETÉ DENNÍ STUDIUM
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41 - 45 - M/01  MECHANIZACE A SLUŽBY

DALŠÍ MATURITNÍ OBORY

CHOVATELSTVÍ - KYNOLOGIE

NÁPLŇ STUDIA

žáci se naučí vykonávat, organizovat a řídit pracovní činnosti související s provozem strojů a zařízení 
používaných při pěstování zemědělských plodin a v chovu hospodářských zvířat, včetně jejich sestavování 
do mechanizovaných linek, zajišťovat provozní spolehlivost a efektivní využívání této techniky, organizovat 
a provádět servisní a opravárenskou činnost s využitím diagnostických metod a příslušného přístrojového 
vybavení, vykonávat, organizovat a řídit činnosti související s ochranou a tvorbou krajiny, ekologickým 
zemědělstvím a rozvojem venkova ve vztahu k vhodnému využívání mechanizačních prostředků

žáci jsou připravováni k získání řidičského oprávnění sk. B, C, T

žáci mají možnost absolvovat svářečské kurzy (svařování plamenem, svařování elektrickým obloukem, 
svařování plastů, pájení mědi)

UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ

v mechanizovaných provozech zemědělské prvovýroby, v podnicích zabývajících se opravami zemědělské 
a lesnické techniky, diagnostickou a servisní činností, v oblasti prodeje zemědělské, dopravní a manipulační 
techniky, v samostatné podnikatelské činnosti v oblasti mechanizovaných služeb a dalších služeb pro 
zemědělství a pro rozvoj venkova  

zemědělský technik,  prodejce zemědělské techniky a pracovník v poradenských službách

technickohospodářský a administrativní pracovník v zemědělských podnicích i státní správě
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Agriculture is the most healthful, most useful, and most noble employment of man.

George Washington

OBOR VZDĚLÁNÍ 
S MATURITNÍ ZKOUŠKOU

ČTYŘLETÉ DENNÍ STUDIUM

AGROPODNIKÁNÍ - EK. A KONV. ZEMĚDĚLSTVÍ

AGROPODNIKÁNÍ - CHOV KONÍ A JEZDECTVÍ


	1: Agro_Zem
	2: Agro_Kone
	3: Chov_Kyn
	4: MaS

