
 

Nástavbové studium otevřeno od 1.9.2021 

41-45-L/51 Mechanizace zemědělství  

     a lesního hospodářství 

 

Přijímací řízení: 

✓ Do oboru může být přijato 30 uchazečů v denní i kombinované formě studia. 

✓ Přihlášku je třeba podat do pondělí 1.3.2021 na běžném formuláři. 

✓ V letošním školním roce není součástí přijímacího řízení jednotná přijímací 

zkouška. Uchazeči budou přijímáni na základě výsledků předchozího studia  

a školní přijímací zkoušky. 

✓ Školní přijímací zkouška se uskuteční ve středu 14.4.2021 a ve čtvrtek 

15.4.2021 formou pohovoru, ve kterém bude sledován především zájem  

o studovaný obor, motivace ke studiu a kladný vztah ke křesťanským 

hodnotám. 

 

✓ Podrobnější informace k přijímacímu řízení najdete na www.sosbosko.cz. 

 

Komu je studium určeno? 

✓ Absolventům lesnických a zemědělských oborů: 

41-52-H/01 Zahradník      41-57-H/01 Zpracovatel dřeva 

41-51-H/01 Zemědělec-farmář    41-56-H/01 Lesní mechanizátor 

41-54-H/01 Podkovář a zemědělský kovář 

41-55-H/01 Opravář zemědělských strojů   

41-56-H/02 Opravář lesnických strojů 

 



 

Uplatnění absolventa: 

✓ Absolvent se uplatní v mechanizovaných provozech zemědělské nebo lesní 

prvovýroby při využívání zemědělské nebo lesnické techniky a zabezpečování 

její provozní spolehlivosti a oprav, v podnicích zabývajících se opravami 

zemědělské nebo lesnické techniky, diagnostickou a servisní činností,  

dále i v oblasti prodeje zemědělské, lesnické, dopravní a manipulační techniky, 

v samostatné podnikatelské činnosti v oblasti mechanizovaných služeb  

a dalších služeb pro zemědělství, lesní hospodářství a pro rozvoj venkova,  

v ochraně a tvorbě krajiny, jakož i v podnicích zajišťujících provoz dopravní  

a manipulační techniky a mobilních strojů.  

 

✓ Absolvent se uplatní zejména jako zemědělský nebo lesní technik, vedoucí 

nebo technik v opravnách a zařízeních poskytujících další servisní služby, 

prodejce zemědělské nebo lesnické techniky a pracovník v poradenských 

službách, jako farmář nebo samostatný podnikatel v obchodu se zemědělskou 

nebo lesnickou technikou, náhradními díly, nářadím a materiálem pro provoz 

této techniky, v kovovýrobě či renovacích, jako technik v dopravních firmách,  

v obchodnětechnických útvarech podniků, ve státní a obecní správě apod. 

 

Délka a forma vzdělávání: 

✓ 2 roky v denní formě vzdělávání 

✓ 3 roky v kombinované formě vzdělávání  

 

Dosažený stupeň vzdělání: 

✓ střední vzdělání s maturitní zkouškou 

 

Stravování, ubytování: 

✓ Žákům nabízíme ubytování na vlastním domově mládeže s celodenní stravou, 

neubytovaní žáci mohou docházet na obědy.  

✓ Domov mládeže a jídelna jsou vzdáleny cca 100 m od areálu školy.  

Cena ubytování je 1.350 Kč/měsíc, celodenní strava (snídaně-oběd-večeře)  

stojí 86 Kč/den, cena oběda je 34 Kč. 

 

 


