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Šest dobrých důvodů  
proč si vybrat naši školu

1.  1.  Unikátní Unikátní   
oboryobory

2.  Budeš mít 2.  Budeš mít 
vždy blízko vždy blízko 
ke zvířatůmke zvířatům

6.  Široká 6.  Široká 
zahraniční zahraniční 
spoluprácespolupráce

5.  Rozšířená 
výuka  
angličtiny

4.  Certifikace 4.  Certifikace 
a oprávnění už a oprávnění už 
při studiupři studiu

3.  Spousta praxe 
ve škole, ve firmách, 
a to i zahraničí
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Víte, že…

… průměrná … průměrná 
rozloha farmy rozloha farmy 
v ČR je 133 ha v ČR je 133 ha 

a v EU a v EU   
jen 15 hajen 15 ha

… na … na   
Valentýna se Valentýna se 

prodá o 300 % více prodá o 300 % více 
květin, než je tomu květin, než je tomu 

každý jiný denkaždý jiný den

… více než … více než 
polovina českých polovina českých 
domácností má domácností má 

domácího domácího   
mazlíčkamazlíčka

… koní stále 
přibývá a nejvíce 

„koňáků“ je  
v Praze

… za rok … za rok   
zkonzumuje zkonzumuje   

Čech 24 kg Čech 24 kg   
jablekjablek

… v ČR je  
107 znormova-
ných golfových  

hřišť
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Děláme svět lepším místem Děláme svět lepším místem   
a ty můžeš s námi!a ty můžeš s námi!

Naše mise…Naše mise…

… vzdělávat v unikátních oborech,

… mít blízko ke zvířatům a přírodě,

… zajišťovat praxe tuzemské i zahraniční,

… poskytovat odbornou výuku v anglickém jazyce,

… dbát na individuální přístup ke studentům,

… umožnit získání různých oprávnění a certifikáty v oboru,

… dovést k úspěšné maturitě a závěrečné zkoušce…

… více než vzdělání…… více než vzdělání…
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Úvodní slovo  
ředitelky školy

Milý uchazeči,

stojíš před prvním důležitým rozhodnutím 
ve svém životě. Naše škola učí lidi se starat 
o přírodu a zvířata a také si vytvořit kladný 
vztah k naší planetě. Jsme moderně vyba-
vená škola, která nabízí kvalitní vzdělání 
napříč zemědělskými obory.  Oproti ostat-
ním zemědělským školám jsme vždy o krok 
napřed. Všem svým studentům nabízíme 
skvělou péči, ale zároveň požadujeme, 
aby do svého studia vložili co nejvíce. Díky 
tomu naše studenty dovedeme k úspěšné 
maturitě či závěrečné zkoušce a pomůžeme 
jim naučit se zodpovědnosti a povinnostem. 
Ať budeš studovat v zemědělských, zahrad-
nických, či veterinárních oborech, čeká tě 
mnohem více než jen studium. 

Jsme školou, která není pro každého, ale 
pro toho, kdo o to stojí a něco pro to dělá. 
Takovému studentovi pomůžeme stát se 
odborníkem v oboru, pro který se rozhodl. 

Přijď se k  nám podívat a  o  všem se 
přesvědčit. 

PaedDr. Bc. Ivana Dobešová
ředitelka školyChcete se  

dozvědět více? 

telefon: 317 723 571
www www.zemsbn.cz
facebook:  www.facebook.com/zemsbn.cz/

Tvoje kariéra začíná u nás. 
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Studijní obor: 78 – 42 – M/05 Přírodovědné lyceum 78 – 42 – M/05 Přírodovědné lyceum
Školní vzdělávací program: Věda a výzkum Věda a výzkum

s rozšířenou výukou v anglickém jazyces rozšířenou výukou v anglickém jazyce

•• Zajímá tě zkoumat, jak příroda funguje, 
jaké jsou chemické reakce v  běžném 
životě, a chceš pokračovat na vysokou? 

•• Bavila by tě praxe v laboratoři u mikro-
skopu? 

Je to ten pravý Je to ten pravý   
obor pro tebe? obor pro tebe? 

Pokud se vědy nebojíš, Pokud se vědy nebojíš,   
je tento obor přesně pro tebe!je tento obor přesně pro tebe!

•• Chceš se učit přírodní vědy jako je 
biologie, chemie nebo fyzika a zjistit, 
jak pracovat s technikou v laboratořích, 
zkoumat přírodu pomocí experimentů, 
pozorování a nejrůznějších měření? 

•• Láká tě studium odborných předmětů 
v angličtině? 
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Jaké budeš mít Jaké budeš mít   
uplatnění? uplatnění? 

  
Jako absolvent lycea se můžeš přihlásit 
na jakoukoli univerzitu – ať už na Karlovku 
v Praze, Masaryčku v Brně nebo Univerzitu 
v Hradci Králové či studovat v zahraničí 
a vybrat si přírodovědeckou nebo lékařskou 
fakultu. Který obor si vybereš, je už jen 
na tobě! Po vystudování se můžeš věnovat 
lékařství, farmacii, fyzioterapii,  biologii, 
chemii či ekologii, vyvíjet třeba léky, nebo 
pracovat ve výzkumu. V laboratoři budeš 
jako doma a tvé bádání nebo dráha lékaře 
může zachránit svět!

Radek: 
Rozhodoval jsem se mezi gymnáziem 
a benešovskou zemědělkou. Klasický gympl 
nemá rozšířenou výuku přírodovědných 
předmětů, které na vejšce budu potřebovat. 
Výzvou bylo pro mě učení některých 
předmětů v angličtině. Jsem rád, že se 
dostaneme i na praxi, třeba na Akademii 
věd.

Více o oboru:Více o oboru:

·· K dosažení výborných studijních výsledků 
ti škola pomůže zapůjčením tabletu 
s našimi studijními materiály.

·· Několik odborných předmětů budeš 
mít v  angličtině, takže získáš skvělé 
předpoklady vycestovat za studiem nebo 
výzkumem do zahraničí. 

·· Aby ti šla angličtina ještě lépe, budeš mít 
pravidelně výuku s rodilým mluvčím. 

·· Po maturitě můžeš pokračovat na vyso-
kou školu, na kterou tě dobře připravíme.

·· Můžeš chodit do kroužku mikroskopo-
vání, kde se v práci s mikroskopem ještě 
zlepšíš a zkusíš si třeba, jak vypadá 1000x 
zvětšená vodní řasa.

·· Ve vyšších ročnících se vydáš na praxi 
do výzkumného ústavu, který si můžeš 
sám vybrat, nebo ti s výběrem pomů-
žeme. 

·· Po třetím ročníku se můžeš vydat na praxi 
do  zahraničí a  ověřit si své odborné 
znalosti i znalosti angličtiny.

·· Můžeš pracovat i na vlastním výzkumu – 
k dispozici máš školní laboratoře a učitelé 
ti s tvým výzkumem rádi poradí. 

·· Nové poznatky získáš mimo školní lavici 
na Akademii věd, kde můžeš zrealizovat 
svůj první výzkumný úkol pod vedením 
zkušených vědců.

·· Získáš nové zkušenosti a rozšíříš si své 
obzory. 
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Studijní obor: 41 – 41 – M/01 Agropodnikání 41 – 41 – M/01 Agropodnikání
Školní vzdělávací program: Podnikání v zemědělství Podnikání v zemědělství

·· K  přírodě máš prostě vztah. Miluješ 
zvířata, nebo tě vždy fascinovaly velké 
zemědělské stroje. Máte doma hospo-
dářství, ke kterému tě to vždycky táhlo?  
A hledáš obor, ke kterému si vytvoříš 
stejný vztah?  

Je to ten pravý Je to ten pravý   
obor pro tebe?obor pro tebe?

·· Zajímá tě, jak pěstovat zemědělské 
plodiny, jak se starat o  hospodářská 
zvířata, nebo pracovat se zemědělskou 
mechanizací? 

·· Chceš se seznámit s moderní agrotu-
ristikou nebo s problematikou čerpání 
dotací? A všechny tyto znalosti využít při 
vedení vlastní farmy?

Pokud se chceš naučit, jak se postarat o hospodářství Pokud se chceš naučit, jak se postarat o hospodářství 
a samostatně v zemědělství podnikat, a samostatně v zemědělství podnikat,   

je pro tebe obor Agropodnikání to pravé!je pro tebe obor Agropodnikání to pravé!
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Jaké budeš mít Jaké budeš mít   
uplatnění? uplatnění? 

O svou budoucnost se bát nemusíš – můžeš 
pracovat v  nejrůznějších zemědělských 
podnicích, a to v rostlinné i živočišné výrobě, 
nebo jako kontrolor kvality. Taky můžeš 
být agronomem, který se stará o správné 
pěstování plodin. Nebo můžeš mít vlastní 
farmu se zvířaty, polem a loukami a tu řídit. 
A samozřejmě můžeš pokračovat i na vyso-
kou – záleží jen na tobě, jak se rozhodneš. 

Více o oboru:Více o oboru:

·· Naučíš se postarat o zemědělskou půdu 
i les a ekologie pro tebe nebude prázd-
ným slovem.

·· Uděláš si řidičák na auto i traktor a my ti 
na ně přispějeme, budeš tak mít výhodu 
při hledání zaměstnání.

·· Získáš oprávnění na zacházení s přípravky 
na ochranu rostlin.

·· Ve 3. ročníku si uděláš svářečský kurz.

·· Ve 3. a 4. ročníku se spolužáky založíš stu-
dentskou firmu – na pronajatém pozemku 
budeš pěstovat jednu ze zemědělských 
plodin a pak ji i prodáš. Vyzkoušíš si, jak 
funguje reálný zemědělský podnik.

·· Budeš mít možnost v  rámci meziná-
rodních projektů zjistit, jak funguje 
zemědělství v jiných zemích EU. 

·· Od prváku do třeťáku budeš mít prázd-
ninovou praxi v zemědělském podniku, 
kde si ověříš své odborné znalosti.

·· Můžeš se zúčastnit nejrůznějších od-
borných soutěží, reprezentovat školu 
a ukázat, že jsi dobrý v tom, co děláš. 

·· Po  třetím ročníku můžeš vycestovat 
na odbornou zahraniční stáž na jednu 
z rodinných farem. 

·· Naučíš se angličtinu, včetně té odborné, 
která tvé šance při hledání zaměstnání 
také zvýší. 

Mirek:
Sice pocházím z většího města, ale vztah 
k přírodě mi nikdy nebyl cizí. Jezdil jsem 
k babičce na vesnici a zpátky do města jsem 
se nikdy netěšil. Proto jsem si vybral tento 
obor na benešovské zemědělce a chtěl bych 
pokračovat ve studiu na vejšce. 

Zdenka:
Od mala jsem vyrůstala u zvířat, doma 
jsme měli hospodářství s ovcemi, krávami, 
prasaty a dalšími hospodářskými zvířaty. 
Ani práce na poli mi nebyla cizí. Na zá-
kladce jsem pak s přihláškou na zemědělku 
neváhala a nikdy jsem nelitovala. Chci 
pracovat v oboru, který mě vždy bavil.
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Studijní obor: 41 – 41 – M/01 Agropodnikání 41 – 41 – M/01 Agropodnikání
Školní vzdělávací program: Mechanizace v zemědělství Mechanizace v zemědělství

Je to ten pravý Je to ten pravý   
obor pro tebe? obor pro tebe? 

·· K zemědělství máš blízko a zajímá tě, jak 
fungují zemědělské stroje? 

·· Chceš se dozvědět, co je potřeba k správ-
nému seřízení  a diagnostice strojů, jako 
jsou kombajny nebo traktory. 

·· Nebo bys chtěl zemědělskou mechanizaci 
prodávat? 

·· Chceš se naučit řídit práce bezpilotních 
zemědělských strojů? 

·· V  tomto oboru se dozvíš nejen vše 
o zemědělské technice, ale samozřejmě 
i o chovu zvířat a pěstování rostlin. Navíc 
si můžeš udělat řidičák na auto i traktor, 
na který ti přispějeme. 

Pokud jsi technický typ a vždy tě fascinovaly velké stroje,Pokud jsi technický typ a vždy tě fascinovaly velké stroje,  
je tento obor pro tebe to pravé!je tento obor pro tebe to pravé!
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Více o oboru:Více o oboru:

·· Budeš mít k dispozici moderní stroje, které 
se naučíš ovládat, seřizovat i opravovat – 
zkrátka vše pro tvou budoucí práci.

·· Každý týden tě čekají 4 hodiny praxe, 
které probíhají na školním statku i mimo 
něj.

·· V  prváku, druháku i  třeťáku půjdeš 
na prázdninovou praxi – ale neboj, prázd-
niny se ti o dobu praxe prodlouží buď 
o jeden, dva nebo tři týdny a ty strávíš 
ve špičkové zemědělské firmě. 

·· Založení reálné studentské firmy ve 4. roč-
níku je samozřejmostí – se spolužáky se 
můžeš věnovat opravě nebo rekonstrukci 
stroje a těšit se ze své práce. 

·· Uděláš si také svářečský průkaz, na který 
ti přispějeme a díky kterému budeš mít 
po škole mnohem lepší uplatnění.

·· Řidičák na traktor se slevou je samozřej-
mostí a auto si později doděláš také.

·· Naučíš se dobře angličtinu, a  to i  tu 
odbornou, která se ti bude v budoucím 
zaměstnání hodit.

·· Díky maturitě máš možnost pokračovat 
na vysokou školu a  rozšířit si znalosti 
i uplatnění.

Jaké budeš mít Jaké budeš mít   
uplatnění? uplatnění? 

O uplatnění se bát nemusíš – můžeš praco-
vat přímo na dílně a vést tým mechaniků, 
objednávat součástky a starat se o to, aby 
vše šlapalo. U strojů řízených počítačem 
na postřiky nebo mlácení a sklízení obilí 
jsou odborníci také potřeba  – poradíš 
si s nastavením strojů i jejich ovládáním. 
Nebo se uplatníš ve  specializovaném 
servisu. Taky můžeš stroje prodávat a stát 
se obchodníkem, nebo sednout za volant 
traktoru a pracovat přímo v terénu. Budeš 
moci řídit práce bezpilotních zemědělských 
strojů přímo z řídícího střediska. 

Ondra:
Na základní škole jsem hledal obor, 
který mě bude bavit. Jsem technický 
typ a zemědělství mě táhne už od mala. 
Vlastníme pozemky a zvířata a můj sen byl 
pokračovat v rodinné tradici, proto jsem 
si vybral mechanizační obor, ve kterém 
získám i maturitu.
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Studijní obor: 41 – 41 – M/01 Agropodnikání 41 – 41 – M/01 Agropodnikání
Školní vzdělávací program: Chov koní a jezdectví Chov koní a jezdectví

Je to ten pravý Je to ten pravý   
obor pro tebe? obor pro tebe? 

·· Koně jsou tvou láskou a  nejspíš už 
od malička tě láká na nich jezdit a starat 
se o ně? 

·· Chceš se naučit nebo zlepšit v ježdění 
a třeba si udělat jezdeckou licenci? 

·· Máš klidnou povahu a  dobrý vztah 
ke zvířatům i k přírodě celkově? 

·· Chceš s koňmi pracovat profesionálně? 
Chceš se například naučit, jak připravit 
krmnou dávku ve  správné výživové 
hodnotě, anebo o koně správně pečovat?    

Pokud jsi odpověděl na otázky kladně, Pokud jsi odpověděl na otázky kladně,   
je tento obor přímo pro tebe!je tento obor přímo pro tebe!
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Jaké budeš mít Jaké budeš mít   
uplatnění? uplatnění? 

Je toho hodně, ale pro představu: můžeš 
řídit prosperující farmu s  chovem koní 
a jezdeckou školou. Budeš taky vědět vše 
o technických zařízeních nebo krmivech. 
Můžeš pracovat v prostředí jezdeckého 
a dostihového sportu, připravovat koně 
na závody nebo získat jezdeckou licenci 
a sám závodit. Na farmě se postaráš o koně 
i další hospodářská zvířata a můžeš si do-
dělat kurz a stát se hipoterapeutem. Nebo 
můžeš pokračovat na vysokou. Stačí si jen 
vybrat – záleží na tobě!

Více o oboru:Více o oboru:

·· Naučíš se vše o anatomii koně, krmivech 
i nemocech. 

·· Každý týden budeš mít 4 hodiny praxe.

·· Každé pololetí se na týden vydáš na in-
dividuální praxi ke koním. 

·· Ve 4. ročníku se spolužáky založíš stu-
dentskou firmu a zorganizujete například 
Hubertovu jízdu a  další doprovodné 
aktivity.

·· Když ti to půjde a budeš chtít, můžeš si 
udělat trenérskou licenci.

·· Získáš řidičák na auto a traktor a můžeš 
si jej během studia rozšířit o oprávnění 
na přívěs za auto, díky kterému pak můžeš 
přepravovat koně.

·· K dispozici budeš mít jízdárnu s 22 koňmi.

·· Staneš se součástí naší koňařské rodiny 
a  zažiješ narození hříběte či zrod do-
stihové hvězdy. 

·· Můžeš pokračovat na  vysokou školu 
a věnovat se třeba sportovnímu využívání 
koní. 

·· Naučíš se dobře odbornou angličtinu, 
která se ti bude v budoucím zaměstnání 
hodit.

Šárka:
Jezdila jsem už jako malá na koňské tá-
bory a pak mi rodiče koupili koně i domů. 
Je to moje celoživotní láska. V budoucnu 
bych se chtěla věnovat práci s koňmi 
a pomáhat dětem s různým handicapem. 
S kamarádkou bychom si chtěly založit 
živnost v oblasti hiporehabilitace. 
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Učební obor: 41 – 51 – H/01 Zemědělec – farmář 41 – 51 – H/01 Zemědělec – farmář
Školní vzdělávací program: Zemědělec – farmář Zemědělec – farmář

Je to ten pravý Je to ten pravý   
obor pro tebe?obor pro tebe?

·· Máš blízký vztah k přírodě a v budoucnu 
se vidíš spíš venku než v kanceláři?

·· Baví tě víc praxe než studium?

·· Chceš se naučit, jak se postarat o zvířata, 
jak obsluhovat zemědělské stroje i jak 
pěstovat rostliny? 

Pokud ses v předchozích řádcích našel, Pokud ses v předchozích řádcích našel,   
obor farmář je přímo pro tebe!obor farmář je přímo pro tebe!
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Jaké budeš mít Jaké budeš mít   
uplatnění? uplatnění? 

Uplatníš se na  různých pozicích napříč 
celým zemědělstvím. Můžeš pracovat 
na malé i velké farmě, kde se budeš starat 
o zvířata a pěstovat plodiny, budeš obslu-
hovat zemědělskou techniku od traktoru 
po kombajn. Nebo můžeš sám podnikat. 
Nebo se uplatníš přímo v servisu se země-
dělskou technikou. Jako dobrý odborník se 
o uplatnění  bát nemusíš. 

Více o oboru:Více o oboru:

·· Uděláš si řidičák na auto i traktor a my ti 
na něj přispějeme.

·· Dostaneš příspěvek i na svářečský průkaz, 
díky kterému budeš mít lepší možnost 
uplatnění.

·· Učit tě budou odborníci z praxe, kteří ti 
předají své odborné znalosti.

·· Budeš se starat o půdu i les, naučíš se 
pěstovat ovoce, zeleninu i obilniny, které 
jsou pro lidi důležité.

·· Škola tě vybaví pracovním oděvem. 

·· Budeš mít i prázdninovou praxi, o prázd-
niny se ale neboj, školní výuka bude 
o tuto dobu zkrácena. 

·· Budeš mít týden praxi a  týden budeš 
chodit do školy.

·· Když ti to ve škole půjde, získáš prospě-
chové stipendium. Po závěrečné zkoušce 
můžeš na naší škole pokračovat ve studiu 
a získat maturitu.  

Jakub: 
Se svojí sestrou pomáhám rodičům doma 
s hospodářstvím. V zemědělství jsem vyrostl 
a moc mě všechno baví. Máme zvířata 
i velký kus pozemku. Když jsem se rozho-
doval kam jít na střední školu, benešovská 
zemědělka pro mě byla jasná volba. 
Už několik let zastanu tátu při různých 
opravách na zemědělských strojích. Je 
super, že máme vždy týden praxe a týden 
školy, nevydržel bych v lavici sedět každý 
den. 
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Učební obor: 41 – 53 – H/01 Jezdec – chovatel 41 – 53 – H/01 Jezdec – chovatel
Školní vzdělávací program: Jezdec a chovatel koní Jezdec a chovatel koní

Je to ten pravý Je to ten pravý   
obor pro tebe?obor pro tebe?

·· Koně zbožňuješ a nedokážeš si bez nich 
svůj život představit? 

·· Chceš se o ně starat, umět jim správně 
vybrat krmivo, ale taky na nich jezdit 
a vědět, jak je trénovat?

·· Chceš se o nich zkrátka dozvědět na-
prosto vše, být jim nablízku a netrávit 
tolik času v lavici jen teorií? 

Jsou-li koně celý tvůj život, Jsou-li koně celý tvůj život,   
pak je tu pro tebe obor jezdec a chovatel koní.pak je tu pro tebe obor jezdec a chovatel koní.
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Jaké budeš mít Jaké budeš mít   
uplatnění? uplatnění? 

Uplatníš se třeba na jízdárně nebo v jez-
deckém klubu, kde je potřeba se postarat 
hned o několik koní najednou – budeš jim 
chystat krmivo, kontrolovat, jestli nejsou 
zranění nebo asistovat při jejich ošetření. 
Můžeš pracovat v prostředí jezdeckého 
a dostihového sportu, připravovat koně 
na závody nebo získat jezdeckou licenci 
a sám závodit. Uplatníš se také v ZOO nebo 
i jinde u zvířat. Můžeš si založit prosperující 
farmu s chovem koní a jezdeckou školou. 
Budeš mít přehled o jezdeckém vybavení, 
takže můžeš pracovat třeba právě v ob-
chodě s jezdeckými potřebami a pomáhat 
ostatním s jejich výběrem. 

Více o oboru:Více o oboru:

·· Naučíš se správně jezdit na koni.

·· Ve volném čase můžeš navštěvovat náš 
jezdecký oddíl a trávit tak s koňmi ještě 
více času.

·· Praxe budou probíhat pro tebe v naší 
nové jízdárně s 22 koňmi. Díky praxi tam 
strávíš spoustu času. 

·· Tvoje práce bude zároveň i koníčkem.

·· Naučíš se vše, aby ses mohl uplatnit jako 
profesionální žokej. 

·· Uděláš si řidičák na  traktor, můžeš si 
jej během studia rozšířit o  oprávnění 
na přívěs za auto, díky kterému pak můžeš 
přepravovat koně. 

·· Část prázdnin sice strávíš na praxi, ale 
o to dřív ti skončí školní rok, takže se ti 
prázdniny nezkrátí.

·· Když ti to ve škole půjde, získáš prospě-
chové stipendium. Po závěrečné zkoušce 
můžeš na naší škole pokračovat ve studiu 
a získat maturitu. 

Katka:
Pocházím z malé obce. Naše rodina má 
hospodářství a pár koní, ke kterým mám 
od malička vztah. Na maturitu si netrou-
fám a ani nechci trávit čas v lavici a učit 
se teorii, která mě nebaví. Zatím nevím, co 
bych chtěla mít za zaměstnání, ale jedno 
vím jistě – bude to u koní. Koně miluju a jiný 
obor než Jezdec a chovatel koní  bych si 
nevybrala.
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Studijní obor: 41 – 44 – M/01 Zahradnictví 41 – 44 – M/01 Zahradnictví
Školní vzdělávací program: Tvorba a údržba zeleně Tvorba a údržba zeleně

Je to ten pravý Je to ten pravý   
obor pro tebe?obor pro tebe?

·· Jsi kreativní duše a přírodu prostě miluješ? 

·· Vždycky tě fascinovaly květiny, okrasné 
i užitkové zahrady, parky nebo ovocné 
sady a dokážeš si představit, jak je na-
vrhnout tak, aby se v nich cítili lidé dobře 
a dokázali si zde odpočinout?

·· Baví tě navrhovat a vytvářet květinové 
dekorace a zútulňovat prostředí?

·· Těší tě pohled na perfektně udržovaný 
trávník na golfových a sportovních hřištích 
nebo i v městských parcích a zahradách?

·· Chceš se naučit, jak se starat o květiny 
a stromy, jak navrhnout a osadit zahradu 
i jak množit rostliny a také se naučit za-
kládat a udržovat travní plochy včetně 
těch sportovních a  přitom pracovat 
s nejmodernější technikou? 

·· Zároveň se při práci nechceš nudit a svůj 
pracovní čas trávit spíše venku než za-
vřený v kanceláři?

Pojď udělat svět barevnější a vyber si tento obor.Pojď udělat svět barevnější a vyber si tento obor.
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Jaké budeš mít Jaké budeš mít   
uplatnění? uplatnění? 

Odborníků v oboru je nedostatek, takže 
práci najdeš snadno. Můžeš pracovat pro 
firmu, která tvorbu zahrad přímo reali-
zuje, být i v terénu a na práci zahradníků 
dohlížet nebo se na ní podílet. Uplatníš se 
i na úřadech, které se zabývají životním 
prostředím, nebo udržováním městské 
zeleně. Také se můžeš stát greenkeeperem 
a starat se o vzhled a údržbu trávníků nejen 
na golfových hřištích. Díky výuce odborné 
angličtiny najdeš uplatnění po celém světě! 
A jestli tě láká zdobit svatby či oslavy květi-
nami, můžeš pracovat i jako florista nebo si 
založit vlastní realizační firmu. Nebo můžeš 
pokračovat na vysoké škole a rozšířit si své 
vzdělání. Možností je mnoho, stačí si jen 
vybrat!

Více o oboru:Více o oboru:

·· Naučíš se základy navrhování zahrad ne-
jen rukou na papíře, ale také v moderních 
softwarech.

·· Na našem školním golfovém hřišti s něko-
lika typy trávníků si vyzkoušíš, jak fungují 
moderní stroje na provzdušnění půdy, 
rozmetání hnojiv nebo sekání trávy.

·· Se spolužáky si ve  4. ročníku založíš 
studentskou firmu a zapojíš se do pod-
nikatelského světa již během studií.

·· Během studia budeš mít několik týdnů 
praxe, a to buď ve školních sklenících, 
ovocné školce a na školním driving range. 
Své získané dovednosti si zdokonalíš 
například v zahradách Pražského hradu 
nebo ve firmách v zahraničí.

·· Ve  vyšším ročníku si vyzkoušíš práci 
na reálném projektu – navrhneš zahradu 
rodinného domu či veřejné plochy. 

·· Naučíš se dobře angličtinu, a  to i  tu 
odbornou, která se ti bude v budoucím 
zaměstnání hodit. 

·· Můžeš vyrazit do zahraničí „na zkušenou“, 
pomůžeme ti vybrat zemi a grant.

·· Získáš oprávnění na zacházení s přípravky 
na ochranu rostlin, což zvýší tvé pozdější 
pracovní uplatnění. 

·· Uděláš si řidičák na traktor, na který ti 
přispějeme.

·· Jako odborník budeš na trhu práce velmi 
žádaný.

·· Inspiraci pro svou práci najdeš při návště-
vách okrasných zahrad a arboret.

Anička:
Učení mi vždy šlo, ráda jsem kreslila a něco 
vytvářela. Mamka je učitelka na gymplu, 
ale jenom sezení v lavici mě nikdy nelákalo. 
V budoucnu sním o tom stát se zahradní 
architektkou. Benešovská zemědělka mě 
na další studium perfektně připraví. 
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Učební obor: 43 – 52 – H/01 Zahradník 43 – 52 – H/01 Zahradník
Školní vzdělávací program: Zahradník Zahradník

Je to ten pravý Je to ten pravý   
obor pro tebe?obor pro tebe?

·· Miluješ vůni květin, baví tě o ně pečovat? 

·· Baví tě tvořit květinové dekorace? 

·· Chceš se naučit pěstovat okrasné květiny, 
starat se o zahrady, parky i sady a mít tu 
nejbarevnější práci na světě? 

·· Chceš mít vlastní zahradnictví? 

·· Vidíš se ve floristickém studiu?

·· Chceš dělat lidem radost květinami? 

·· Chceš se umět postarat o ovocné stromy 
a vypěstovat svoji zeleninu a ovoce? 

Máš vztah k přírodě a květinám a baví tě Máš vztah k přírodě a květinám a baví tě   
kreativní tvořivá práce? kreativní tvořivá práce?   

Tento obor je právě pro tebe!Tento obor je právě pro tebe!
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Více o oboru:Více o oboru:

·· Budeš pracovat v krásném barevném 
prostředí a  budeš dělat radost sobě 
i ostatním.

·· Praxe a  vyučování se ti bude střídat 
po týdnech, takže nuda v lavici nehrozí.

·· Naučíš se pracovat se zahradnickou 
technikou, jako jsou nůžky, pily, sekačky 
i křovinořez.

·· Zaměříš se i na péči o krajinu a o to, jak 
a kde vysadit ty správné stromy či rostliny.

·· O prázdninách budeš také na praxi, ale 
školní rok bude o to kratší.

·· Výuka i praxe v průběhu roku je velice 
pestrá – a nezáleží na tom, jaké je roční 
období – zahradníci se nenudí ani v zimě.

·· Na praxi ti dáme pracovní oděv. 

·· Uděláš si řidičák na  traktor a  hledání 
pozdějšího zaměstnání o to snazší. 

·· Když ti to ve škole půjde, získáš prospě-
chové stipendium. Po závěrečné zkoušce 
můžeš na naší škole pokračovat ve studiu 
a získat maturitu. 

Jaké budeš mít Jaké budeš mít   
uplatnění? uplatnění? 

Protože budeš vědět, jak okrasné rostliny 
i stromy vypěstovat, jak se o ně starat, ale 
i  jak naaranžovat květinovou výzdobu 
či uvázat kytici, uplatníš se na  spoustě 
pracovních pozic.  Třeba ve floristických 
studiích, které aranžují svatby a oslavy či 
najdeš snadno práci v květinářství. Nebo 
můžeš pracovat v okrasné zahradě a starat 
se o to, aby vše vypadalo perfektně a udržo-
vaně a lidé se tam cítili dobře. Můžeš také 
podnikat a založit si vlastní zahradnictví 
a pěstovat ovoce nebo zeleninu.  

Michal:
Nemohl jsem se rozhodnout, jakou střední 
škole si mám vybrat. Nikdy jsem nebyl 
příliš technický typ a hledal jsem něco, co 
mě bude bavit a z čeho budu mít radost. 
Zalíbil se mi obor zahradník na benešovské 
zemědělce – mám rád květiny a v přírodě 
trávím spoustu času. Do kanceláře 
mě to nikdy netáhlo a práce venku mi 
nevadí. Domů mám daleko, proto bydlím 
na internátě a díky tomu mám plno nových 
kamarádů. 
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Studijní obor: 43 – 41 – M/01 Veterinářství 43 – 41 – M/01 Veterinářství
Školní vzdělávací program: Veterinární technik Veterinární technik

Je to ten pravý Je to ten pravý   
obor pro tebe?obor pro tebe?

·· Zvířata prostě miluješ, hlavně ta velká 
hospodářská a víš, že pomáhat zvířatům 
se stane tvým posláním.

·· Chceš se naučit vše o anatomii a fyziologii 
zvířat, o jejich nemocech, jak je diagnos-
tikovat a léčit? 

·· Zároveň se chceš dozvědět více o jejich 
výživě a reprodukci?

Jestli nemáš strach z anatomie, ani biologie Jestli nemáš strach z anatomie, ani biologie   
a máš odhodlání pečovat o zvířata, a máš odhodlání pečovat o zvířata,   
vyber si obor veterinární technik.vyber si obor veterinární technik.
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Jaké budeš mít Jaké budeš mít   
uplatnění? uplatnění? 

Jako veterinární technik se naučíš vše 
o hospodářských zvířatech a v budoucí práci 
se o ně budeš starat, dohlížet na jejich zdra-
votní stav a kondici.  Díky svým odborným 
znalostem můžeš pracovat jako zootechnik. 
Můžeš pracovat na  klinice, veterinární 
klinice nebo ve veterinárních ošetřovnách 
a ambulancích. Nemusíš se uplatnit jen v te-
rénu, můžeš také pracovat jako pracovník 
veterinárního dozoru nebo na veterinárním 
inspektorátu či v laboratoři.  Můžeš si udělat 
inseminační kurz, díky kterému pak budeš 
mít lepší možnost uplatnění. 

Více o oboru:Více o oboru:

·· Naučíme tě vše potřebné o zvířatech, 
jejich životě a zdraví. 

·· Učit tě budou veterinární lékaři přímo 
z praxe. 

·· Budeš se učit odbornou angličtinu, takže 
práce v zahraničí nemusí být jen tvým 
snem, ale realitou.

·· Učit se budeš z našich vlastních výuko-
vých materiálů.

·· Tvá práce bude zároveň i tvým koníč-
kem – budeš dostávat zaplaceno za to, 
co tě baví. Už v průběhu studia můžeš 
získávat zkušenosti u svého budoucího 
zaměstnavatele. 

·· Můžeš vyjet na praxi na zahraniční farmu 
či veterinární kliniku.

·· Podnikání si vyzkoušíš se svými spolužáky 
ve 4. ročníku založením reálné studentské 
společnosti.  

·· Odborná veterinární praxe v  každém 
ročníku tě také nemine.

Hanka:
Bydlím společně se svými rodiči a prarodiči 
mimo město a moje rodina vlastní větší 
statek s hospodářskými zvířaty. Od malička 
jsem součástí hospodářství a vím, jak je 
důležité se o zvířata umět postarat. Chtěla 
bych umět rozpoznat, když je něco trápí 
a také to umět napravit, proto jsem se 
přihlásila na tuto školu, po jejímž absolvo-
vání budu mít zkušenost i praxi a dokonale 
mě připraví na budoucí studium na vejšce.
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Studijní obor: 43 – 41 – M/01 Veterinářství 43 – 41 – M/01 Veterinářství
Školní vzdělávací program: PET specialista PET specialista

Je to ten pravý Je to ten pravý   
obor pro tebe?obor pro tebe?

·· Zvířata prostě miluješ, hlavně domácí 
mazlíčky? Zajímá tě péče o jejich vzhled? 

·· Zajímají tě exotická zvířata nebo canis-
terapie ?

·· Chceš zachraňovat handicapovaná 
zvířata? 

·· Chceš se naučit vše o anatomii a fyziologii 
zvířat, o jejich nemocech, jak je diagnos-
tikovat a léčit, zároveň se chceš dozvědět 
víc jejich výživě a reprodukci?  

Rád pečuješ o zájmová zvířata? Rád pečuješ o zájmová zvířata?   
Pojď studovat k nám PET Specialistu.Pojď studovat k nám PET Specialistu.
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Jaké budeš mít Jaké budeš mít   
uplatnění? uplatnění? 

V téhle specializaci se zaměříš na zájmová 
zvířátka, především na domácí mazlíčky 
jako jsou psi, kočky, králíci nebo třeba různí 
hlodavci. Uplatníš se pak jako asistent na ve-
terinárních ošetřovnách nebo ambulancích, 
v pet shopech, v zoologických zahradách, 
v záchranných stanicích apod. Můžeš si 
udělat kosmetický kurz (stříhání srsti), 
na který tě připravíme a přispějeme ti na něj. 
Pracovat můžeš také ve zverimexu nebo 
být odborníkem na krmiva. Budeš se učit 
i o zvířatech hospodářských, takže kromě 
veterinární ordinace můžeš pracovat třeba 
na  statku, jako pracovník veterinárního 
dozoru, na veterinárním inspektorátu či 
v laboratoři.

Více o oboru: Více o oboru: 

·· K úspěšnému studiu ti pomůžou naše 
studijní materiály. 

·· Své zkušenosti ti předají zkušení veteri-
nární lékaři. 

·· Veterinární praxe v každém ročníku tě 
nemine.

·· Budeš se učit odbornou angličtinu, takže 
práce v zahraničí nemusí být jen tvým 
snem, ale skutečností.

·· Naučíme tě vše potřebné o zvířatech, 
jejich životě a zdraví.

·· Již během studia můžeš získávat pracovní 
zkušenosti jako asistent na veterinární 
klinice. Tvá práce bude zároveň i tvým 
koníčkem. 

·· S  evropským grantem můžeš vyjet 
na praxi na zahraniční farmu či veterinární 
kliniku.

·· Jednou za půl roku budeš mít individuální 
praxi na  pracovištích, které si můžeš 
vybrat, nebo ti s výběrem pomůžeme.

·· Podnikání si vyzkoušíš se svými spolužáky 
ve 4. ročníku založením reálné studentské 
společnosti.  

Anička:
Zvířata prostě miluju. Doma mám jen psa, 
ale nejraději bych měla celý zverimex. Když 
jsem se dívala na nabídku oboru na střed-
ních školách, obor PET specialista na be-
nešovské zemědělce zaměřený na domácí 
mazlíčky mě hned zaujal. Bydlím kousek 
od Benešova, tak ani dojíždění nebyl pro 
mě problém.
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Maturitní obory 
•• přijímací řízení bez „školní“ přijímací 

zkoušky 

•• povinná státní přijímací zkouška připra-
vená a vyhodnocená organizací CERMAT 
z předmětů:

 – matematika a její aplikace
 – český jazyk a literatura

•• prospěch za celý 8. ročník a 1. pololetí 
9. ročníku ZŠ a  známky z  profilových 
předmětů dle jednotlivých oborů 

Učební obory 
•• přijímací řízení bez přijímací zkoušky 

•• prospěch za celý 8. ročník a 1. pololetí 
9. ročníku ZŠ 

Příjímací řízení
Přijati mohou být i žáci s lehkým hendike-
pem (např. lehká vada sluchu, mírné nebo 
dočasné poškození pohybového ústrojí 
apod.) 

Nezapomeňte : 
•• Do přihlášky uveďte vedle oboru také 

název Školního vzdělávacího programu. 

•• Povinnou součástí pro všechny obory je 
„Potvrzení od lékaře“. 

Přesné podmínky přijímaPřesné podmínky přijíma--
cího řízení budou zveřejcího řízení budou zveřej--
něny do 31. 1. na našich něny do 31. 1. na našich 
webových stránkách, webových stránkách, 
www.zemsbn.cz.www.zemsbn.cz.

Ubytování, stravování a dopravní spojení 

Využij svůj volný čas…

•• přímo v areálu máme domov mládeže 

•• najíš se v naší školní jídelně, kde můžeš 
využít celodenní stravování

•• město Benešov je spádovým městem 
– dostaneš se k nám pohodlně vlakem 
nebo autobusem

•• v naší tělocvičně, která je největší v Be-
nešově

•• ve studijním informačním centru vyba-
veném počítači s internetem

•• ve školním jezdeckém oddíle a mnoho 
dalších…

•• v plaveckém bazénu, na zimním stadionu 
a ve fitness a squash centru v Benešově
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Mezinárodní soutěže
Naši studenti se nebojí poměřit schopnosti 
ani se studenty ze zahraničí a pravidelně se 
účastní mezinárodních soutěží, jako jsou 
zemědělská agroolympiáda, zahradnická 
olympiáda nebo floristické šampionáty. 

I ty můžeš být úspěšný

fakult České a Slovenské republiky na 3. LH 
UK. V teoretické a preklinické sekci obsadila 
1. místo absolventka naší školy a nynější 
studentka LF UK Barbora Heřmanovská se 
svojí prací. 

Zkušenosti ze soutěží ti pomohou ve tvém 
odborném růstu. 

A Barbora Heřmanovská? Už jako stu-
dentka doslova zazářila…
Při studiích na  naší škole dosáhla stu-
dentka 3. ročníku Přírodovědného lycea 
významného úspěchu v soutěži vědeckých 
a  technických projektů středoškolské 
mládeže Expo Science Amavet. Naši školu 
za ČR reprezentovala v celosvětovém finále 
v texaském Houstonu a dosáhla vynikajícího 
výsledku. Získala bronzovou medaili v kate-
gorii Životního prostředí v silné konkurenci 
1100 účastníků z celého světa. 

… a září dodnes 

Ve dnech 17. a 18. 10 2018 se uskutečnila 
Studentská vědecká konference lékařských 
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Tuzemské soutěžeTuzemské soutěže
V Regionálním kole Jízdy zručnosti jsme 
obsadili 2. a 3. místo. Radost nám udělal 
Pavel Fulín a Jiří Dobš z 3. ročníku oboru 
Mechanizace v zemědělství.  
Letos poprvé se soutěžilo i v kategorii dívek 
a za nás se zúčastnila Zdeňka Suchá z 3. roč-
níku Podnikání v zemědělství a obsadila 
úžasné 2. místo

Jezdecké závody na  jarní ceně Opřetic 
nebyly snadné, naše studentka Natálie 
Bezdíčková z 2. ročníku se s svou kobylou 
Samirou vybojovala 1. místo. 

S veterináři se také rozjíždíme na soutěže. 
Byly jsme mezi vybranými deseti školami 
s veterinárním zaměřením účastni na „Po-
háru ústředního ředitele Státní veterinární 
správy“, který se konal ve Školícím středisku 
Státního veterinárního ústavu v Praze – 
Lysolajích. V silné a vyrovnané konkurenci 
jsme naši školu úspěšně reprezentovali. 

Naše Adéla Jelínková z 2. ročníku oboru 
přírodovědné lyceum získala super umístění 
ve středoškolské odborné činnosti. Z jejího 
2. místa máme radost. 

Luboš Spálenka, student oboru Přírodo-
vědné lyceum se již od 2. ročníku účastnil 
stáže v  programu Otevřená věda pod 
Akademií  věd ČR s tématem: Magnetické 
a multiferoické materiály ve formě tenkých 
vrstev pod vedením Ing. Josefa Buršíka CSc.

Pedagog také zazářil: 
Náš učitel odborného výcviku koní Pavel 
Březina se účastnil Národních závodů 
ve všestrannosti (CNC) v Strzegomu v Pol-
sku a získal s klisnou Cona Cia nádherné 
2. místo. 

Ke svému 2. místu přidal pan Březina ještě 
1. místo na Mistrovství ČR ve všestrannosti 
České jezdecké federace v kategorii seniorů. 
Klisna Cona Cia je odchovaná naší školou 
a může se pyšnit nejúspěšnějším koněm 
mistrovství. 
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Ze světa si nepřivezeš  jen zkušenosti, 
které jinde nezískáš, ale i spoustu (třeba 
i vtipných) zážitků.

Po třetím ročníku vyjeď  
na odbornou stáž do zahraničí…

1.  Zdokonalíš se v anglickém 1.  Zdokonalíš se v anglickém 
jazyce. A možná se naučíš jazyce. A možná se naučíš 
i nějaký nový.i nějaký nový.

5.  Užiješ si spoustu zábavy 
a dobrodružství a získáš nové 
přátele třeba na celý život.

6.  6.  Je úplně normální mít před Je úplně normální mít před 
odjezdem na zahraniční pobyt odjezdem na zahraniční pobyt 
obavy. Ale pocit, že jsi to zvládl/a, obavy. Ale pocit, že jsi to zvládl/a, 
je zkrátka k nezaplacení. Věř nám, je zkrátka k nezaplacení. Věř nám, 
že to stojí za to, a VYJEĎ!že to stojí za to, a VYJEĎ!

2.  Zkušenosti z pracovní stáže 2.  Zkušenosti z pracovní stáže 
ze zahraničí se cení – budoucí ze zahraničí se cení – budoucí 
zaměstnavatelé se o tebe zaměstnavatelé se o tebe 
poperou.poperou.

3.  Poznáš nejen místní kulturu 
a zvyky, ale velmi pravděpo-
dobně se dozvíš spoustu nového 
i sám o sobě.

4.  Získáš potřebnou sebedůvěru 4.  Získáš potřebnou sebedůvěru 
a rozhodnost, zjistíš, co ti a rozhodnost, zjistíš, co ti 
jde, ujasníš si, čemu se chceš jde, ujasníš si, čemu se chceš 
v budoucnu věnovat.v budoucnu věnovat.
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Při realizaci projektů financovaných z EU 
se soustředíme zejména na modernizaci 
školního areálu a na udržení kroku s trendy, 
a to jak v technologiích, tak ve vzdělávání. 
Peníze z fondů EU nám pomáhají financovat 
výstavbu nových učeben, modernizovat 
učebny stávající, nakupovat nové vybavení 
a moderní pomůcky. Z evropských peněz 
financujeme i  další vzdělávání našich 

Jsme úspěšní v čerpání fondů EU
 pedagogů, účast odborníků z praxe ve vý-
uce, odborné workshopy a exkurze pro naše 
studenty. Díky projektům připravujeme 
i mnoho akcí pro žáky ZŠ a MŠ zaměřené 
na propagaci přírodovědného vzdělávání. 
Pravidelně se nám daří získávat granty z pro-
gramu Erasmus+ na odborné zahraniční 
stáže studentů i pedagogů. 

OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ
Zvýšení standardů vzdělávání na VOŠ a SZeŠ Benešov
CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_065/0013193

Implementace krajského akčního plánu Středočeského kraje
CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008655

ERASMUS+
European Style Trainee-ships by means of ECVET 
Implementation
2018-1-CZ01-KA116-047189

The agricultural students are preparing for Industry 4.0 
2019-1-CZ01-KA202-061136

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ 
OPERAČNÍ PROGRAM
Modernizace odborných 
a jazykových učeben, zlepšení podmínek pro výuku v areálu praktické přípravy a nákup 
traktoru pro výuku autoškoly na VOŠ a SZeŠ Benešov
CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_049/0002516

Centrum odborné přípravy
V červnu roku 2016 jmenoval ministr zemědělství na základě doporučení výběrového 
komise naši školu Centrem odborné přípravy a díky finanční podpoře Ministerstva 
zemědělství máme po několik let možnost nakupovat potřebné vybavení a pomůcky 
pro výuku odborných předmětů a praxe.
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Osobně si vyzkoušíš podnikání od založení 
firmy (studentské společnosti) přes její 
fungování a udržení.

Na co se můžeš ještě těšit?
Budeš moci realizovat své nápady
Budeš se podílet na organizaci
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Máš problémy v životě, přijď si pro radu…
• nabízíme pomoc žákům, rodičům i pe-

dagogům 

• snažíme se předcházet školní neúspěš-
nosti, šikaně a násilí

• vytváříme podmínky pro začlenění všech 
žáků 

• pomáháme řešit situace s trvalým školním 
neúspěchem a dále jej řešit

Jsme tu pro tebe 4, každá je specialistou 
ve svém oboru a spolu tvoříme tým!

•• Nevíš za kým jít, když ti to ve škole nejde? 

•• Potřebuješ poradit, kam můžeš pokračo-
vat po naší škole? 

•• Budeš chtít dál studovat, nebo potřebuješ 
poradit s hledáním práce?

poraď se s výchovnou poradkyní 
Mgr. Šárkou Burianovou

Když  se studentovi nedaří…
… je tady školní poradenské centrum

•• Nevíš si rady v osobních, rodinných či 
zdravotních problémech? 

•• Potřebuješ pro svůj problém další odbor-
níky či služby? 

jdi za psycholožkou  
Mgr. Martinou Maškovou

•• Potřebuješ poradit s řešením v oblasti 
kouření, návykových a omamných látek? 

•• Pomůžu ti najít další odborníky a zdra-
votnické zařízení pro řešení tvé situace. 

vyhledej metodičku prevence  
Mgr. Radku Šedivou 

•• Chceš nalézt cestu jak zvládat školu?

•• Jsem tu k dispozici nejen pro jednotlivce, 
ale i pro skupinu.

zastav se u speciální pedagožky  
Mgr. Olgy Malinovské, Ph.D.
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Agricultural College and Agricultural 
Secondary School Benešov
This state school was established more than 
hundred years ago and since then it has 
granted qualification to many students. The 
young people who study our school can 
obtain a lot of practical skills and theoretical 
knowledge in many subjects, which enables 
them to be successful in their future life. 
Our students also have a positive attitude 
to ecology and the environment.

Agricultural Secondary School offers to 
the graduates of Elementary school four 
branches of studies:

HORTICULTUREHORTICULTURE
School study programme:
• Garden Construction and Maintenance
• Golf Course Maintenance 

AGRI ENTERPRISINGAGRI ENTERPRISING
School study programme:
• Business in Agriculture
• Equestrian Studies
• Agricultural mechanization

NATURAL SCIENCE LYCÉENATURAL SCIENCE LYCÉE
School study programme:
• Science and Research

VETERINARY STUDIESVETERINARY STUDIES
School study programme:
• Veterinary Technician
• PET Nursing

Our school also offers three apprentice 
branches:
• FARMER
• HORSE BREEDER
• GARDENER

Welcome at
The students of this branch study all com-
mon agricultural subjects and also some 
special subjects focused on veterinary care. 

The study lasts four years and the school 
leaving examination includes both practical 
and theoretical parts. The practical training 
of our students is provided on our school 
farm or by means of our partner enterprises, 
where the students can meet modern 
methods and technologies. The students 
improve their practical and theoretical skills 
vocational subjects.

There is also possibility to obtain driving 
licence for cars, tractors and lorries.

Good knowledge of foreign languages is 
very important and that is why we teach two 
foreign languages—English and German. 
There is also a great opportunity for our 
students to develop their language abilities 
abroad—our school has had for many years 
an active partnership with a few schools 
and organizations abroad. We cooperate 
with these schools in the area of student 
exchanges, international projects, and 
practical training placements.

Our graduates work mainly in agriculture. 
However, they can also be successful in food 
production, related services, enterprising 
and many other fields. Good study results 
of our students enable them to continue 
in their studies at universities.

Currently, there are 417 students studying 
Agricultural Secondary School and 85 
students studying Agricultural College, 
the number of teaching staff is 57.



Název oboru Kód oboru
Délka 
studia Dosažené vzdělání

Přírodovědné lyceumPřírodovědné lyceum

Věda a výzkum 78-42-M/05 4 roky středoškolské s maturitou

ZemědělstvíZemědělství

Podnikání v zemědělství 41-41-M/01 4 roky středoškolské s maturitou

Chov koní a jezdectví 41-41-M/01 4 roky středoškolské s maturitou

Mechanizace v zemědělství 41-41-M/01 4 roky středoškolské s maturitou

Zemědělec - farmář 41–51-H/01 3 roky střední vzdělání s výučním listem

Jezdec a chovatel koní 41-53-H/02 3 roky střední vzdělání s výučním listem

ZahradnictvíZahradnictví

Tvorba a údržba zeleně 41-44-M/01 4 roky středoškolské s maturitou

Zahradník 41-51-H/01 3 roky střední vzdělání s výučním listem

VeterinářstvíVeterinářství

Veterinární technik 43-41-M/01 4 roky středoškolské s maturitou

PET specialista 43-41-M/01 4 roky středoškolské s maturitou

PŘEHLED OBORŮ


