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Obory na škole, přijímací řízení 

Střední vzdělání s maturitou 

• Agropodnikání 
• Veterinářství 
• Zahradnictví 
 
Střední vzdělání s výučním listem 

• Farmář 
• Prodavač - florista 
• Zahradník 
 
S výjimkou oboru Veterinářství se přijímací 
zkoušky konat nebudou. 



Co je dobré a co náročné na studiu na naší 
škole? 

• Výborné zázemí pro kvalitní odborné vzdělání ve 
všech oborech. 

• Získání řidičských oprávnění (T, B, C) dle 
zvoleného oboru studia. 

• Získání osvědčení k nakládání s chemickými 
prostředky na ochranu rostlin. 

• Příjemné prostředí a vstřícný kolektiv. 
• Široká uplatnitelnost absolventů na trhu práce. 
 
• Kromě zájmu o obor klademe důraz na 

pravidelnou docházku, která je zárukou 
úspěsného zvládnutí studia. 

    (Vyjma mimořádné situace s online výukou). 



Odborná praxe na naší škole 
 

• Maturitní obory  

   - praxe jsou zařazeny po dobu celého studia; 
   - praxe v každém ročníku jsou trojího typu: 

 
Individuální – student samostatně vykonává praxi na školním pracovišti nebo ve 
firmách. 
Učební – tato praxe je jako předmět v rozvrhu a účastní se celá třída. 
Prázdninová – praxi vykonávají studenti v rozsahu 1 – 2 týdny samostatně během 
prázdnin na nejrůznějších pracovištích. 
 
• Učňovské obory 

Odborný výcvik -  v každém ročníku střídá týden odborného výcviku týden teoretické 
výuky.  
ODV probíhá na pracovištích školního hospodářství i v podnicích. 
Prázdninová praxe - praxi vykonávají studenti v rozsahu 1 – 2 týdny samostatně během 
prázdnin na nejrůznějších pracovištích. 
 
 
(Počet týdnů prázdnin zůstává zachován. 
To znamená, že žáci ukončují výuku o týden nebo 14 dní dříve.) 



Jaké kompetence potřebuje žák/yně ke 
spokojenosti na naší škole? 

• Pracovní kompetence – především 
na oborech Farmář, Agropodnikání a 
zahradnických oborech – práce v zemědělství 
není práce v kanceláři 

• Kompetence komunikativní – 
především na oboru Prodavač – prodavač 
není podavač 

• Kompetence k učení – především 
na maturitních oborech 

• Kompetence k řešení 
problémů  

 

 



Podpora žáků kariérovým (výchovným) poradcem a 
školou při rozhodování o budoucí kariérní dráze 

• Osobní konzultace; s žákem, případně rodiči. 
• Poradenství neprospívajícím žákům. 
• Poskytování  a zprostředkování informací o možnostech 

dalšího vzdělávání. 
 

• Škola nabízí žákům v případě trvajících studijních 
neúspěchů možnost přestupu na jednodušší obor na 
naší škole. 

• Nadaní žáci z učebních oborů mohou přejít do 
maturitního oboru, který absolvují ve zkráceném 
režimu. 

• Škola organizuje odborné exkurze do zemědělských 
nebo zahradnických podniků. 



Jací jsou absolventi naší školy? Jaké nestandardní 
kariérní dráhy si někteří vybrali? 

Zdravé sebevědomí, • odolnost vůči stresu, • flexibilita, • tvořivost, • spolupráce s 
ostatními, • mezilidské porozumění, • komunikační schopnosti, • samostatnost atd. 

 

• Díky odborným praxím a výcvikům jsou 

absolventi Libverdy tradičně připraveni 

zvládat podmínky reálné praxe,  jsou 

přizpůsobiví různým podmínkám v 

zaměstnání. 
 
 
 
 

Absolventy Libverdy máme například i mezi: 
    Policisty, celníky;   
    Katolickými faráři 
    Výživovými poradci 
    Lékaři 
    Profesionálními hudebníky 

 



Další dotazy ochotně zodpoví: 

Ing. Libor Kunte, Ph.D. 

ředitel školy 

 

telefon: 603 859 653 


