
Česká zahradnická akademie Mělník 
 střední škola a vyšší odborná škola 

sady Na Polabí 411, 276 01 Mělník, příspěvková organizace 
 

pořádá z pověření MZe ČR č. j. 69299/2016 – Mze - 14153 
 

ODBORNÝ KURZ 
 

pro získání osvědčení „Odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin“ druhého stupně 
podle §86 zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů ve znění 
pozdějších předpisů a vyhlášky 206/2012 Sb., o odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky 
 
Termíny dvoudenních kurzů:    

             19. – 20. 2. 2020               8. – 9. 4. 2020 
 

Místo: Česká zahradnická akademie Mělník- střední škola a vyšší odborná škola,  
 sady Na Polabí 411, Mělník 
 
Program:  
1. den: 8:00 – 8:15 hod. - prezence účastníků 
 8:15 - zahájení přednášek 
 17:00 - ukončení kurzu 
 
2. den:  8:00 - začátek  
 16:00 - ukončení kurzu a předání osvědčení 
 
Obsahová náplň kurzu: 

1. Poslání rostlinolékařské péče a základní informace o legislativních opatření pro používání přípravků 
na ochranu rostlin 

2. Přeprava přípravků (případná přeprava od distributora do podniku/farmy a zejména pak přeprava 
přípravků nebo postřikové jíchy v rámci podniku/farmy) 

3. Základní postupy a přístupy k nakládání s přípravky na ochranu rostlin – manipulace a skladování 
4. Příprava profesionálních zařízení pro aplikaci přípravků včetně zásad přípravy aplikačních medií 
5. Vlastní aplikace přípravků (seřízení a nastavení strojů a zařízení, rychlost, směr jízdy, povětrnostní 

podmínky, stav porostu, ochranná pásma, požadavky životního prostředí) 
6. Způsoby očisty strojů a postřikových zařízení, nakládání se zbytky postřikové jíchy, oplachových vod 

a prázdnými obaly včetně souboru opatření snižující rizika ohrožení životního prostředí 
7. Toxicita přípravků, varovné symboly, osobní ochranné pracovní prostředky a jejich použití, první 

pomoc. 
 
Cena kurzu: 1 350 Kč (v ceně je zahrnuta příručka, občerstvení, nikoliv oběd a ubytování). 
 
Obědy a ubytování možno objednat: jeden oběd v ceně 65 Kč, ubytování 300 Kč/den. 
Poplatek za účast ve výši 1 350 Kč bude hrazen v hotovosti u prezence. 
Účastníkům bude vydáno osvědčení o absolvování kurzu v rozsahu 15 hodin. 
 
Kurz proběhne, pokud bude počet zájemců minimálně 20 osob. 
Na jednu přihlášku je možno uvést i více účastníků. 



Zájemci o zkoušku k získání II. stupně odborné způsobilosti k přihlášce připojí žádost o vykonání zkoušky + 
200 Kč kolek. Formulář žádosti je uveden na webových stránkách ÚKZÚZ nebo na webových stránkách 
školy pod odkazem „další kurzy“. 
 
Žádáme zájemce o kurz, aby přiloženou přihlášku zaslali na adresu:  
 Česká zahradnická akademie Mělník 
 střední škola a vyšší odborná škola 
 sady Na Polabí 411, 276 01 Mělník 
nebo na e-mailovou adresu: stamberkova@zas-me.cz, tel. 315 636 218, 
Organizační zajištění: Ing. Jiřina Štamberková   
                                      
V Mělníku dne 18.12. 2019 Ing. Anna Richterová v. r. 
 ředitelka České zahradnické akademie Mělník 
 

Závazná přihláška 
na kurz k získání osvědčení odborné způsobilosti pro zacházení s přípravky – termíny kurzu: 

19. – 20.2.2020            8. – 9. 4. 2020 
 

Jméno a příjmení: 
 

Adresa bydliště: 
 

Datum a místo narození: 
 

Oběd dne:   ano* ne* Ubytování:  ano* ne* 
 

Telefon:   
 

Kurz platím sám nebo zaměstnavatel **) 
 

 

Jméno a příjmení: 
 

Adresa bydliště: 
 

Datum a místo narození: 
 

Oběd dne: ano* ne* Ubytování: ano* ne* 
 

Telefon:   
 

Kurz platím sám nebo zaměstnavatel **) 

Podpis (razítko podniku) 

*) nehodící škrtněte  
**) nehodící škrtněte a uveďte adresu zaměstnavatele 
 

mailto:stamberkova@zas-me.cz

