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Zahradník
Kód: 41 – 52 – H/01
Jednoleté zkrácené studium ukončené závěrečnou zkouškou s výučním listem
Obor bude otevřen pouze při dostatečném počtu uchazečů.
Je určeno pro uchazeče se středním vzděláním s maturitní zkouškou nebo pro uchazeče, kteří získali
střední vzdělání s výučním listem v jiném oboru vzdělání.

Uplatnění absolventa v praxi
Absolvent učebního oboru zahradník se uplatní při výkonu povolání zejména v zahradnických firmách, technických
firmách, ale i v příbuzném zemědělském oboru. Dále mohou vykonávat odborné práce v tvorbě, správě a ochraně
zeleně, v obchodních společnostech, službách a firmách, které souvisejí s realizací zahradnických činností. Rovněž se
uplatní při prodeji a aranžování květin.

Výsledky vzdělávání
Absolvent v oblasti výkonu profese zvládne:

 ovládat základní zahradnické a aranžérské práce
 připravovat optimální podmínky prostředí pro pěstování zahradnických kultur jak ve sklenících, tak ve volné
přírodě

 rozmnožovat rostliny generativním i vegetativním způsobem včetně stimulátorů, sadby a pěstování sazenic
 vysazovat rostliny na trvalém stanovišti a
ošetřovat je

 sklízet produkty zahradnické výroby, třídit je,


zpracovávat, balit a expedovat
aranžovat rostliny do různých interiérů, využívat
prvků moderní vazby

 využívat způsoby a techniku hnojení,

přihnojování a aplikování základních ochranných
prostředků proti chorobám a škůdcům

 používat, opravovat a udržovat drobné ruční
zahradnické nářadí

 obsluhovat jednoduché mechanizační prostředky
 osvojit si základní obchodní činnost tak, aby
nenarušoval životní prostředí

 aktivně se podílet na ochraně životního prostředí

Způsob ukončení vzdělání
Vzdělání se ukončuje závěrečnou zkouškou. Stanovení témat, obsahu, formy a pojetí závěrečných zkoušek i
stanovení termínu jejich konání je v kompetenci ředitele školy a řídí se platnými předpisy. Dokladem o
dosažení stupně vzdělání je vysvědčení o závěrečné zkoušce a výuční list.
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