Nabídka kurzu

Údržba veřejné zeleně
náplň kurzu je připravena dle profesní kvalifikace 41-033-E
Místo konání: pracoviště praktické a teoretické výuky (Truhlářská 462 Hr. Králové – Věkoše)
Termín: celý kurz: v odpoledních hodinách nebo sobota ev. neděle
(dle dohody s přihlášenými účastníky) – 100 hodin
Obsahem a délkou připravuje účastníka ke složení zkoušky z PK 41-033-E
u autorizované osoby = naší školy + vydání osvědčení o získání PK
část kurzu: v odpoledních hodinách nebo sobota ev. neděle
(dle dohody s přihlášenými účastníky)
1. Zakládání a údržba zeleně - 22 hodin
(10 hod teorie + 2 hod praxe + 10 hodin samostudia)
2. Ošetřování okrasných dřevin a květin - 32 hodin
(12 hod teorie + 20 hodin praxe)
3. Zakládání a ošetřování trávníků - 42 hodin
(18 hod teorie + 18 hod praxe + 4 hod samostudia)
přihlásit se je možné na celý kurz nebo jen na některé z výše uvedených částí !
realizace kurzu nebo jeho částí bude přizpůsobena zájmu přihlášených
Pro koho je kurz vhodný:






pro osoby, které si chtějí zvýšit kvalifikaci na trhu práce
pro osobu, která pracuje v oboru a potřebuje si doplnit vzdělání
pro ženy na mateřské dovolené, nezaměstnané, důchodce a ostatní veřejnost, kteří se chtějí
vzdělávat
pro osoby mající rády okolo sebe hezkou přírodu

Cíl celého kurzu je:
 získat teoretické znalosti a praktické dovednosti oblasti péče o veřejnou zeleň
 orientovat se ve stavebních materiálech používaných v sadovnických úpravách
 charakterizovat drobné zahradní stavby, vodní stavby a některé stavební prvky používané
sadovnických úpravách
 zvládnout jejich údržbu
 vysazovat okrasné rostliny, volit technologické postupy a samostatně je vykonávat
 orientovat se v udržovacích řezech jednotlivých skupin dřevin a správně je používat
 zvládnout péči o travnaté plochy
 naučit se chápat význam životního prostředí pro člověka a jednat v duchu udržitelného rozvoje
 dodržovat předpisy BOZP
 rozšířit odbornou kvalifikaci pro zvolenou profesi a získat lepší uplatnění na trhu práce

Obsah celého kurzu:
1. Zakládání a údržba zeleně
 charakterizovat nejvýznamnější stavební materiál používaný v sadovnických úpravách
 popsat druhy cest a provést jejich údržbu
 charakterizovat nejvýznamnější drobné zahradní stavby
 samostatně provést odpovídající závlahu zvolené části sadovnické úpravy
 popsat nejpoužívanější vodní stavby v zahradě
2. Ošetřování okrasných dřevin a květin
 vysadit okrasnou dřevinu prostokořennou a ošetřit ji po výsadbě
 vysadit okrasnou dřevinu s kořenovým balem a ošetřit ji po výsadbě
 provést, eventuálně vysvětlit řez zahradních růží
 provést výsadbu květinového záhonu
 popsat péči o okrasné dřeviny na trvalém stanovišti s důrazem na udržovací řez listnáčů
3. Zakládání a ošetřování trávníků
 popsat obnovu trávníků a náhradní rostliny za trávníky
 provést založení trávníků výsevem
 podle stavu vegetace vybrat a provést konkrétní ošetření trávníku
Podmínkou pro absolvování kurzu:
- aktivní účast – min. 80% docházka
- pro absolvování celého kurzu ukončené základní vzdělání
- předpoklad výkonu fyzické práce (v případě zájmu o závěrečnou zkoušku z PK nutnost doložit
Lékařským posudkem zdravotní způsobilosti k povolání)

Cena kurzu:
cena za kurz (část kurzu) je závislá na počtu účastníků

Přihlášku do kurzu a návrh termínu 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

ÚDRŽBA VEŘEJNÉ ZELENĚ
(dle profesní kvalifikace 41-033-E)
PŘIHLÁŠKU JE MOŽNÉ ZASLAT ELEKTRONICKOU CESTOU
Příjmení a jméno:
Datum narození:
Bydliště:
Kontaktní e-mail:
Počet hodin kurzu:

100 hodin

Lektor:

Ing. Jaroslav Šrámek, Drahoslava Třasáková

Forma účasti v kurzu:

Prezenčně (část.teoretická + praktická část)
E-learning

Mám zájem o termín:

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

_______________________
Podpis

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

ÚDRŽBA VEŘEJNÉ ZELENĚ
Část kurzu: Zakládání a údržba zeleně
PŘIHLÁŠKU JE MOŽNÉ ZASLAT ELEKTRONICKOU CESTOU
Příjmení a jméno:
Datum narození:
Bydliště:
Kontaktní e-mail:
Počet hodin kurzu:

22 hodin (10 hod teorie + 2 hod praxe + 10 hod samostudia)

Lektor:

Ing. Jaroslav Šrámek, Drahoslava Třasáková

Forma účasti v kurzu:

Prezenčně
E-learning

Mám zájem o termín:

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

_______________________
Podpis

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

ÚDRŽBA VEŘEJNÉ ZELENĚ
Část kurzu: Ošetřování okrasných dřevin a květin
PŘIHLÁŠKU JE MOŽNÉ ZASLAT ELEKTRONICKOU CESTOU
Příjmení a jméno:
Datum narození:
Bydliště:
Kontaktní e-mail:
Počet hodin kurzu:

32 hodin (12 hod teorie + 20 hod praxe)

Lektor:

Drahoslava Třasáková

Forma účasti v kurzu:

Prezenčně

Mám zájem o termín:

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

_______________________
Podpis

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

ÚDRŽBA VEŘEJNÉ ZELENĚ
Část kurzu: Zakládání a ošetřování trávníků
PŘIHLÁŠKU JE MOŽNÉ ZASLAT ELEKTRONICKOU CESTOU
Příjmení a jméno:
Datum narození:
Bydliště:
Kontaktní e-mail:
Počet hodin kurzu:

42 hodin (18 hod teorie + 18 hod praxe + 4 hod samostudia)

Lektor:

Ing. Jaroslav Šrámek

Forma účasti v kurzu:

Prezenčně
E-learning

Mám zájem o termín:

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

_______________________
Podpis

