POLE, SAD, ZAHRADA,
VINOHRAD
Lá kala by vá s prá ce „pod širý m nebem“ ?
A počítá te s tím, ž e mohou bý t vedra nebo naopak sychravé počasí?
Přitahuje vá s pohled na úhledný lá n pole, kvetoucí sad či zahradu?
Myslíte si, ž e patříte mezi lidi, který m takzvaně „voní zem“ ?

Pokud jste na vý še položené otázky odpově dě li ANO,
mohla by pro vás bý t vhodná právě oblast
„ POLE, SAD, ZAHRADA, VINOHRAD“ .

Bavívás plánovat, organizovat?
Zvládáte jednánís lidmi?

Pro vás by se mohla hodit
uplatně ní:

Chcete studovat vysokou š kolu?

- agronom -

Máte radost z toho, když se vám
podaříně co vypě stovat?
Uvě domujete si, ž e pě stováníobnáš í
občas i namáhavou dřinu?
Dovedete takzvaně „vzít za práci“?

Přitahujívás krásné kvě tiny a
úhledné záhony?

Bavilo by vás navrhovat úpravy
zahrad a zahradnístavby?
Myslíte si, ž e máte cit pro rozliš ení
hezkých vě cíod nevkusných?
Chcete studovat vysokou š kolu?

Pro vás by se mohla hodit
uplatně ní:
- země dě lec - farmář
(- zelinář-)
- ovocnář- vinohradník - traktorista – operátor -

Pro vás by se mohly hodit
uplatně ní:
- zahradník -

Pro vás by se mohla hodit
uplatně ní:
- zahradní architekt -

Jak se jednotliví pracovníci podílejí
na práci ve vámi vybranéoblasti?

Obilí, brambory, řepa, chmel a
další zá kladní zemědělské plodiny

Zelenina

Hroznové víno

Ovoce

Zá hony, parky,
zahradní ú pravy
a zahradní stavby

agronom(řízení, plánování)
země dě lec – farmář
traktorista - operátor

zelinář

vinohradník

ovocnář

zahradník
zahradní architekt

Jaký je hlavní charakter č innosti?
Oš etř ování
stromů, keř ů
a rostlin
ručními
pomůckami

Manuální
práce
s využitím
ručního
nář adí

Obsluha
a běžná
údržba
strojů a
zař ízení

Obsluha
a běžná
údržba
pojízdný ch
strojů

Ř ízení,
organizování, Vyř izování,
dojednávání
plánování,
kontrola

zahradní
architekt

traktorista
- operátor
zahradník

agronom

vinohradník
ovocnář
země dě lec, zelinář
země dě lec - farmář

Vymý š lení,
navrhování,
projektování

Jakévzdělání vede k jednotlivý m uplatněním?

Obory vzdělání
Jsou tu nejběžnější a relativně nejvhodnější
obory školního vzdělá ní podle oborové
soustavy KKOV.
To neznamená , že jednotlivá povolá ní
nemohou vykoná vat i absolventi jiných oborů.

zahradní architekt

agronom

Zahradnía krajinářská architektura

vysoká
škola

Země dě lské inž enýrství,
příp. dalš ízemě dě lské obory VŠ

Země dě lství

maturita,
vyšší škola

Obecné země dě lství
Pě stovánírostlin
vyuč ení

Zahradnictví
zahradník
ovocnář

Zahradník, zahradnické práce

zelinář
Země dě lec, země dě lské práce
země dě lec - farmář
vinohradník

Mechanik opravář

traktorista - operátor
Základnívzdě lání
Ř idič ský
průkaz sk.T

Jestliže pro výkon urč ité ho povolá ní stač í urč itý stupeň vzdělá ní (např. zá kladní vzdělá ní, vyuč ení apod.), nejsou
uvá děny obory vyššího stupně, i když jejich absolvová ní samozřejmě není na škodu.

