
  

AGROPODNIKÁNÍ 
 

 

čtyřletý studijní obor 

chov zvířat – pěstování rostlin – 

ekonomika - práce na PC – praxe – 

základy mechanizace - řízení 

motorových vozidel (řidičský průkaz) – 

myslivost - maturita a možnost  

dalšího studia na VOŠ i VŠ 

 
  

PŘÍRODOVĚDNÉ LYCEUM 
 

 

čtyřletý studijní obor 

maturita - příprava ke studiu na VOŠ i 

VŠ přírodovědného zaměření – dva cizí 

jazyky – ochrana a tvorba životního 

prostředí - technologické procesy  

 
  

PRÁVO A VEŘEJNÁ SPRÁVA 
 

 

čtyřletý studijní obor 

práce v moderní kanceláři – dva cizí 

jazyky – právo – veřejná správa – 

účetnictví – administrativa – ekonomika 

- maturita a možnost dalšího studia  

na VOŠ i VŠ 

 
  

VETERINÁŘSTVÍ 
 

 

čtyřletý studijní obor 

teoretický základ pro práci v oboru – 

praxe ve veterinárních zařízeních – 

příprava pro práci u veterinárních 

lékařů, v plemenářství, péči o zvířata -  

maturita a možnost dalšího studia  

na VOŠ i VŠ  

ZALOŽENA 1919 

CVIČNÁ ŠKOLA IVP ČZU V PRAZE 

ZAŘAZENA DO TRVALÉ VZDĚLÁVACÍ 

ZÁKLADNY REZORTU MZeČR 

CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY 
 

 
 

STŘEDNÍ ZEMĚDĚLSKÁ ŠKOLA  
A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA 

PODĚBRADY, 
příspěvková organizace 

 

Nabízí studium 

ZEMĚDĚLSTVÍ  
PŘÍ RODNÍ  VĚDY  

PRÁVO A VEŘEJNÁ SPRÁVA 
VETERINÁŘSTVÍ 

 

Tel.:   325 503 170 

E-mail: podebrady@szes.cz 

Internet: http://www.szes.cz 

Facebook: https://www.facebook.com/szesasospdy/ 

 

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 
 

Sobota:  9,00-12,00 hod. 28.11.2020 

 

Středa: 14,00-17,00 hod.  11.11.2020 

 13.1.2021 

 

Rádi vám ukážeme školu po dohodě 

i mimo výše uvedené termíny 

 

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY 1. KOLO 

 

Termíny a přesné podmínky přijetí 

budou zveřejněny na www.szes.cz 
 

UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ 

 

 po absolvování všech studijních 

oborů možnost studia na VOŠ či VŠ 

 praxe je součástí studijních oborů 

agropodnikání, veřejnosprávní 

činnost i veterinářství 

 studijní obor přírodovědné lyceum je 

zaměřen spíše na přípravu pro další 

studium 

 všichni absolventi získají znalosti a 

dovednosti v obsluze PC, znalosti 

cizích jazyků, ekonomiky a podnikání 
 

SLUŽBY PRO ŽÁKY 
 

domov mládeže hotelového typu – školní 

jídelna - rychlé občerstvení – odborné 

exkurze – kurzy pro žáky – možnost 

získání řidičského průkazu – 

samoobslužný tisk a kopírování 

 

 

mailto:podebrady@szes.cz
http://www.szes.cz/


 

PŘEDMĚTY, KTERÉ SE VYUČUJÍ V NAŠICH OBORECH 
 

 

AGROPODNIKÁNÍ (41-41-M/01) 

 

 

český jazyk a literatura 

anglický / německý jazyk 

občanská nauka 

dějepis 

zeměpis 

matematika 

fyzika 

informační a komunikační technologie 

tělesná výchova 

biologie a ekologie 

chemie 

základy mechanizace 

technická zařízení a doprava 

pěstování rostlin 

ochrana rostlin 

chov zvířat 

výživa zvířat a krmivářství 

ekonomika a podnikání 

motorová vozidla 

praxe 

myslivost 

zpracování zemědělských produktů 

rozvoj venkova

 

PRÁVO A VEŘEJNÁ SPRÁVA 
(VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST 68-43-M/01) 

 

český jazyk a literatura 

anglický / německý jazyk 

další cizí jazyk (AJ, NJ, FJ, RJ, ŠJ) 

dějepis 

občanská nauka 

společenská kultura 

aplikovaná psychologie 

základy přírodních věd 

matematika 

tělesná výchova 

zeměpis 

praxe 

právo 

veřejná správa 

ekonomika a sociální politika 

daně a účetnictví 

technika administrativy 

písemná a elektronická komunikace 

informační a komunikační technologie 

 

PŘÍRODOVĚDNÉ LYCEUM 
(78-42-M/05) 

 

český jazyk a literatura 

anglický / německý jazyk 

další cizí jazyk (AJ, NJ, FJ, RJ, ŠJ) 

dějepis, občanská nauka, zeměpis 

matematika, fyzika 

chemie, biologie, mikrobiologie 

informační a komunikační technologie 

tělesná výchova, člověk a prostředí 

ekonomika, technologické procesy 

výživa, odpady, zemědělství 

 

VETERINÁŘSTVÍ 
43-41-M/01 

 

český jazyk a literatura, občanská nauka 

anglický / německý jazyk, základy latiny 

matematika, dějepis, tělesná výchova 

fyzika, ekonomika, veterinární legislativa 

informační a komunikační technologie  

chemie, biochemie, biologie, praxe 

mikrobiologie a parazitologie, patologie 

nemoci zvířat a farmakologie 

hygiena, reprodukce a inseminace 

chirurgie a ortopedie, chov zvířat 

anatomie a fyziologie zvířat 

výživa zvířat a krmivářství 


