PŘ ÍRODA
Máte rádi přírodu?
A máte ji rádi nejen tak, ž e obdivujete její krásy,
ale i tak, ž e jste ochotni sami udě lat ně co pro její zachování?
Lákala by vás práce „pod širým nebem“?
A počítáte s tím, ž e mohou být také vedra nebo naopak sychravé počasí?
Patří mezi vaše vlastnosti trpě livost a dů slednost?

Pokud jste na vý še položené otázky odpově dě li ANO,
mohla by pro vás bý t vhodná právě oblast PŘ ÍRODA.

Má te v plá nu jít do učení?

Má te v plá nu středníodbornou
nebo na vysokou š kolu?

Pokud jste na vý še položené otázky
odpově dě li ANO, mohla by se pro vás
hodit ně která z uplatně ní:

Pokud jste na vý še položené otázky
odpově dě li ANO, mohla by se pro vás hodit
ně která z uplatně ní:

- lesní dělník - lesař- obsluha lesnický ch strojů - rybá ř-poříč ný -

- ekolog - odborný ekolog - ekolog expert - lesní technik (adjunkt) - lesní technik (lesní) - diplomovaný lesní technik (polesný ) -diplomovaný lesní technik) (revírník) - lesní inžený r (lesní sprá vce) - rybá řský technik (baštý ř) - diplomovaný rybá řský technik (baštý ř) - rybá řský inžený r (porybný ) - vodohospodá řský technik (říč ní dozorce) - vodohospodá řský technik (hrá zný -jezný )) - diplom.vodohosp.technik (sprá vce toků) -

Kde a jak se jednotliví pracovníci podílejí
na práci ve vámi vybranéoblasti?
Oblast př írody, o níž je peč ováno

ekolog expert

Příroda a ž ivotní prostředí
jako celek

odborný ekolog
ekolog

lesní inžený r – lesní správce
diplomovaný lesní technik – polesný
diplomovaný lesní technik – revírník

Lesy, lesní zvěř

lesnítechnik – lesní
lesní technik – adjunkt
obsluha lesnický ch strojů
lesař
lesní dě lník

rybářský inžený r, tj. tzv. porybný

Ryby, rybníky,
rybnič ní hospodářství

rybářský technik, diplomovaný rybářský technik
tj. tzv. baštý ř
rybář
diplomovaný vodohospodářský technik – správce toků
diplomovaný
vodohospodářský
vodohospodářský
techniktechnik
– říční–dozorce
správce toků

Ř eky, břehy, hráze, jezy

vodohospodářský technik – hrázný -jezný
poříčný

Jaký je hlavní charakter č innosti?
Obsluha
a běžná
údržba
strojů a
zař ízení

Ošetř ování
stromů,
keř ů
a rostlin

Lov zvěř e a
jiný ch volně
žijících
živoč ichů

Pé
č e o zvěř
jinévolně
žijící
živoč ichy

lesní dě lník

Ř ízení,
Sledování
Vyř izování, organizování,
stavu př írody dojednávání
plánování,
kontrola

ekolog

lesař

odborný ekolog

obsluha lesnický ch
strojů

ekolog expert
lesnítechnik - lesní

poříčný
lesní technik - adjunkt
diplomovaný lesní technik - revírník
diplomovaný lesní technik - polesný
lesní inžený r – lesnísprávce
rybář
baštý ř
porybný
vodohospodářský technik
- říčnídozorce
diplomovaný
vodohospodářský technik
- správce toků

Jakévzdělání vede k jednotlivý m uplatněním?

Další nutnékursy

Obory vzdělání

Jsou tu nejběž nější a relativně nejvhodnější
obory školního vzdělání podle oborové
soustavy KKOV.
To neznamená, ž e jednotlivá povolání
nemohou vykonávat i absolventi jiných oborů.

vysoká
škola

Ekologie a ochrana prostředí
ekolog expert
Průmyslová ekologie
lesní inžený r

Lesníinžený rství

rybářský inžený r

VŠ zemědělská - zaměř.na rybá řství

odborný ekolog

Ekologie a ochrana prostředí

ekolog

Průmyslová ekologie

diplomovaný lesní technik

Lesnictví(jen VOŠ )

lesní technik
diplomovaný vodohosp. technik
vodohospodářský technik
diplomovaný rybářský technik
rybářský technik
lesař
obsluha lesnický ch strojů
rybář
poříčný
lesní dě lník

Obsluha ruč ní
motorové pily
(kurs a zkouška)

maturita,
vyšší škola

Lesníhospodá řství(jen SOŠ )
Dopravnía vodohospodá řské stavitelství

vyuč ení

Obory zaměřené na rybá řství
Lesnívý roba, lesnické prá ce
Zpracovatel dřeva
Chovatel zvířat - rybá ř
Vodař meliorá tor
Zá kladnívzdělá ní,
případně zaučení, kurs nebo instruktá ž v podniku

