
 

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

DOPLŇUJÍCÍ ŠKOLENÍ 

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: 

 22. 10.  2020 

    19. 11.  2020 

    21. 1.  2021 

Program: 

1. den: 7:30 – 8:00 hod.  – prezentace účastníků 

              8:00– zahájení přednášek 

              16:30– ukončení kurzu 

Obsahová náplň kurzu: 

1. Význam a poslání rostlinolékařské péče a základní informace o právních 

předpisech vymezujících povinnosti fyzických a právnických osob při nakládání a 

používání přípravků na ochranu rostlin a strategie a postupy integrované ochrany 

rostlin 

2. Přípravky na ochranu rostlin 

3. Zařízení pro aplikaci přípravků včetně jeho kalibrace a zásady a postupy při 

ošetřování rostlin proti škodlivým organismům 

4. Oblast hygienická a zdravotně bezpečnostní. 

Cena kurzu je:  700  Kč (v ceně je zahrnuto občerstvení; oběd a ubytování si hradí každý 

samostatně). Obědy a ubytování je možno objednat. Cena oběda 69 Kč,  cena ubytování 

300 Kč/noc. 

Poplatek za účast ve výši 700 Kč bude hrazen v hotovosti u prezence. 

Účastníkům bude vydáno osvědčení o absolvování kurzu v rozsahu 8 hodin, které 

žadatel o prodloužení příslušného osvědčení předloží společně se žádostí o prodloužení 

platnosti osvědčení na ÚKZÚZ. 



Pokud zájemci budou mít zájem po skončení kurzu o vydání osvědčení, musí k přihlášce 

přiložit ještě žádost o prodloužení platnosti (bez kolku) a kopii dosavadního platného 

osvědčení. Účastníkům doplňujícího kurzu 1. stupně bude vydáno nové osvědčení 1. 

stupně bez žádosti. 

Kurz se bude konat, pokud bude počet zájemců alespoň 20. 

Na jednu přihlášku je možno uvést více účastníků. 

Přihlášku  zašlete poštou 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 

Organizační zajištění: Ing. Jiřina Štamberková, tel: 315 636 218 

V Mělníku  1. 8. 2020 

  Ing. Anna Richterová 

ředitelka České zahradnické akademie Mělník 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA 

Jméno a příjmení: 

Adresa bydliště: 

Datum a místo narození: 

Oběd dne:                     Ano*    Ne* 

Oběd dne:                     Ano*    Ne* 

 

Ubytování:       Ano *      Ne* 

Telefon: 

Kurz hradím sám nebo můj zaměstnavatel **) 

Podpis (razítko zaměstnavatele): 

 

*) nehodící škrtněte 
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