Nabídka kurzu

Projektování zahrad
Místo konání: pracoviště praktické a teoretické výuky (Truhlářská 462 Hr. Králové –
Věkoše)

Termín: v odpoledních hodinách nebo sobota ev. neděle
(dle dohody s přihlášenými účastníky)

Cíl:
Kurz "Projektování zahrad" zahrnuje soubor znalostí a dovedností, které jsou nutné pro
zvládnutí tvorby sadovnického projektu. V kurzu je zahrnuta základní charakteristika
okrasných dřevin, estetické zákonitosti tvorby sadovnického projektu, zaměřování a
vytyčování pozemku a obsluha projekčního programu včetně samotné tvorby
sadovnického projektu. Celý kurz bude zakončen závěrečnou zkouškou, kdy absolvent obdrží
certifikát.
Cílem kurzu je získat znalosti a schopnosti:
 rozpoznávat jednotlivé hlavní druhy okrasných rostlin pro venkovní výsadby
 využívat, rozpoznávat a chápat estetické zákonitosti
 provádět základní terénní měření (vzdálenost, svažitost terénu, vytyčování pravých
úhlů, výpočet sponu)
 číst jednoduché sadovnické projekty a přenášet je do terénu, samostatně zhotovovat
základní situační náčrty
 zvládat základní operace s programem
 zvládat vyhotovení sadovnického projektu v programu
Součástí výuky je u jednotlivých témat základní předpoklady bezpečnosti práce k danému
tématu.

Obsah kurzu:
1.
2.
3.
4.
5.

Základy dendrologie
Estetické zásady tvorby zahrady
Zaměřování a vytyčování pozemku
Obsluha programu
Vlastní projektování na PC - příklady

Podmínkou pro absolvování kurzu:
- aktivní účast – min. 80% docházka + tvorba vlastního návrhu
- ukončené základní vzdělání

Cena kurzu:
cena za kurz je závislá na počtu účastníků

Přihlášku do kurzu prosím pošlete na email : sssog.vzdelavani@seznam.cz
nebo na adresu školy Velká 3, 503 41 Hradec Králové.
Informace na tel. 495 540 643 Ing. Baranová Vladimíra

PŘIHLÁŠKA
do kurzu v rámci udržitelnosti projektu OP VK
„Netradiční dovednosti v tradičních řemeslech – nové perspektivy v dalším vzdělávání
v SŠ SOG Hradec Králové“
CZ.1.07/3.2.10/02.0022

PROJEKTOVÁNÍ ZAHRAD
PŘIHLÁŠKU JE MOŽNÉ ZASLAT ELEKTRONICKOU CESTOU
Příjmení a jméno:
Datum narození:
Bydliště:
Kontaktní e-mail:
Počet hodin kurzu:

58 hodin

Lektor:

Ing. Pechánková Šárka

Forma účasti v kurzu:

Prezenčně (teoretická + praktická část)

Mám zájem o termín:

Potvrzující informace o zařazení do kurzu obdržíte na Váš kontaktní e-mail nebo na
korespondenční adresu.
Termíny budou určeny podle zájmu a po dohodě s lektorem a ostatními účastníky.
V_______________________dne ___________

_______________________
Podpis

