Nabídka kurzu

Krajinář
náplň kurzu je připravena dle profesní kvalifikace 41-038-H
Místo konání: pracoviště praktické a teoretické výuky (Truhlářská 462 Hr. Králové – Věkoše)
pracoviště Květinová síň (V Lipkách 1532, Hr. Králové)
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 41-038-H
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. Způsoby řezu okrasných dřevin na trvalém stanovišti - 31 hodin
(4 hod teorie + 12 hod praxe + 15 hod samostudium)





zdůvodnit potřebu řezu okrasných dřevin
zvolit vhodný způsob řezu v závislosti na životním období okrasné dřeviny
prakticky provést řez okrasných dřevin v období vegetačního klidu
provést řez tvarovaných stěn a živých plotů

2. Zakládání a údržba travnatých ploch - 26 hodin
(4 hod teorie + 12 hod praxe + 10 hod samostudium)




založit trávník výsevem nebo drnováním
provést posečení trávníku
provést jarní nebo podzimní údržbu travnatých ploch

přihlásit se je možné na celý kurz nebo na do 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:
Cílem kurzu je získat znalosti a schopnosti:
 rozpoznávat jednotlivé hlavní druhy okrasných rostlin pro venkovní výsadby
 rozlišovat jednotlivé základní druhy a typy půd a provádět základní kultivační práce
 rozlišovat hlavní choroby a škůdce dřevin a rostlin, provádět preventivní ochranu za použití
vhodných prostředků
 provádět základní terénní měření (vzdálenost, svažitost terénu, vytyčování pravých úhlů,
výpočet sponu)
 číst jednoduché sadovnické projekty a přenášet je do terénu, samostatně zhotovovat
základní situační náčrty





zakládat trávníky a provádět následnou údržbu
provádět výsadbu a údržbu okrasných rostlin
provádět tvarování, řez a ošetřování okrasných dřevin
Absolvent je připraven dodržovat zásady bezpečnosti, hygieny a ergonomie práce i předpisy
protipožární ochrany, dokáže zacházet s protipožárním zařízením.
Součástí výuky je u jednotlivých témat základní předpoklady bezpečnosti práce k danému tématu.
Obsah celého kurzu:
1. Poznávání taxonů okrasných rostlin používaných pro venkovní výsadby
 rozpoznat základní druhy okrasných květin, keřů a stromů používaných do venkovních
výsadeb
2. Výsadba okrasných rostlin včetně ošetření po výsadbě
 provést výsadbu okrasné rostliny (květiny, keře, stromu) a její ošetření po výsadbě
 zdůvodnit technologický postup
3. Kultivační práce
 provádět kultivační práce (základní zpracování půdy, předseťová příprava) a zdůvodnit
význam jednotlivých činností
4. Aplikace ochranných prostředků proti chorobám a škůdcům okrasných rostlin
 vysvětlit technologický postup při míchání a aplikaci chemických látek
 namíchat ochranný postřik v požadované koncentraci
 provést postřik květin proti chorobám a škůdcům
 dodržet všechny bezpečnostní předpisy při manipulaci s chemickými látkami
5. Způsoby řezu okrasných dřevin na trvalém stanovišti
 zdůvodnit potřebu řezu okrasných dřevin
 zvolit vhodný způsob řezu v závislosti na životním období okrasné dřeviny
 prakticky provést řez okrasných dřevin v období vegetačního klidu
 provést řez tvarovaných stěn a živých plotů
6. Zakládání a údržba travnatých ploch
 založit trávník výsevem nebo drnováním
 provést posečení trávníku
 provést jarní nebo podzimní údržbu travnatých ploch
7. Měřičské práce
 předvést práci se základními měřičskými pomůckami (pásmo, metr, výtyčky, kolíky)
 změřit a vypočítat plochu záhonu okrasných rostlin
8. Orientace v sadovnickém projektu
 rozpoznat v sadovnickém projektu místa pro výsadbu rostlin, umístění drobných staveb,
výsev trávníku, apod.
9. Údržba zahrad, parků a krajiny
 podle vegetačního období a typů úpravy navrhnout odpovídající zásah údržby
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 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

KRAJINÁŘ
(dle profesní kvalifikace 41-038-H)
PŘIHLÁŠKU JE MOŽNÉ ZASLAT ELEKTRONICKOU CESTOU
Příjmení a jméno:
Datum narození:
Bydliště:
Kontaktní e-mail:
Počet hodin kurzu:

180 hodin

Lektor:

Ing. Jaroslav Šrámek, Drahoslava Třasáková, Bc. Lenka
Bortlíková, Ing. Šárka Pechánková
Prezenčně (část.teoretická + praktická část)
E-learning

Forma účasti v kurzu:
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

KRAJINÁŘ
Část kurzu: Způsoby řezu okrasných dřevin na trvalém stanovišti
PŘIHLÁŠKU JE MOŽNÉ ZASLAT ELEKTRONICKOU CESTOU
Příjmení a jméno:
Datum narození:
Bydliště:
Kontaktní e-mail:
Počet hodin kurzu:

31 hodin (4 hod teorie + 12 hod praxe + 15 hod samostudia)

Lektor:

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.
Další termíny budou určeny po dohodě s lektorem a ostatními účastníky.
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

KRAJINÁŘ
Část kurzu: Zakládání a údržba travnatých ploch
PŘIHLÁŠKU JE MOŽNÉ ZASLAT ELEKTRONICKOU CESTOU
Příjmení a jméno:
Datum narození:
Bydliště:
Kontaktní e-mail:
Počet hodin kurzu:

26 hodin (4 hod teorie + 12 hod praxe + 10 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.
Další termíny budou určeny po dohodě s lektorem a ostatními účastníky.
V_______________________dne ___________
_______________________
Podpis

