Střední odborná škola a Základní škola, Město Albrechtice,
příspěvková organizace
Nemocniční 117/11, Město Albrechtice 793 95

Kurz pro získání osvědčení „Odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky
na ochranu rostlin“ I. stupně a II. stupně
Dnem 10. října 2012 udělilo Ministerstvo zemědělství podle zákona č. 326/2004 Sb. o
rostlinolékařské péči a změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
škole Pověření ke konání základních kurzů pro nakládání s přípravky a používání přípravků
na ochranu rostlin (č.j. 181659/2012-MZe-17013).
V průběhu školního roku škola podle zájmu a na základě přihlášek organizuje kurzy pro
získání osvědčení „Odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin“
I. a II. stupně podle § 86 zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a změně některých
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 206/2012 Sb., o odborné
způsobilosti pro nakládání s přípravky.
Základní kurz I. stupně
Je určen fyzickým osobám, které jsou oprávněny nakládat s přípravky na ochranu rostlin a to
pouze pod vedením osob, které jsou držiteli osvědčení druhého nebo třetího stupně pro
nakládání s přípravky. Jedná se zejména o pracovníky, kteří se podílejí na přímé aplikaci
přípravků, jejich přepravě, či přípravě postřikové jíchy, práci ve skladu, skladníci, obsluha
mořiček nebo jiný pomocný personál, který v rámci svých pracovních činností přichází s
těmito látkami do bezprostředního styku.
Do tohoto kurzu nelze zařadit fyzické osoby, které v rámci své činnosti přípravky nejen
přímo aplikují, ale také je nakupují a plánují vlastní ochranu rostlin. Na tyto osoby se
vztahuje povinnost absolvování vyššího stupně odborné způsobilosti.
Rozsah kurzu: 12 hodin (vyučovací hodina v trvání 45 minut)
- 8 hodin je věnováno odborné tématice související s legislativou, manipulací a aplikací
přípravků na ochranu rostlin
- 4 hodiny bezpečnosti při práci a ochraně zdraví lidí a tato tématika je pak zajišťována
příslušnými pracovníky hygienické služby (orgány ochrany veřejného zdraví - § 86a odst. 2
zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči ve znění zákona č. 199/2012 Sb.)
Místo konání kurzu: budova Střední školy zemědělství a služeb, Nemocniční 117/11, Město
Albrechtice
Účastnický poplatek: 1500,- Kč včetně DPH - poplatek může být upraven dle počtu
účastníků. Při neúčasti na kurzu se poplatek nevrací.
(v ceně je zahrnuta káva, občerstvení, písemný materiál).
Způsob úhrady: vždy na účet školy č.ú. 20331771/0100, v.s. 14012, nejpozději týden před
termínem konání kurzu
Minimální počet účastníků na jeden kurz: 10
Zájemci mohou podávat přihlášky buď elektronicky na adresu pskrob@seznam.cz nebo
poštou na adresu Střední škola zemědělství a služeb, Nemocniční 117/11, 793 95 Město
Albrechtice.
Do jednotlivých kurzů budou zájemci zařazováni postupně podle termínu přijetí přihlášky a
počtu účastníků.

Podrobnější informace lze získat u Ing. Petra Škroba (pskrob@seznam.cz) – tel.: 733 636 309,
733 595 531
Základní kurz II. stupně
Je určenf yzickým osobám, které jsou oprávněny nakládat s přípravky na ochranu rostlin.
Jedná se zejména o pracovníky, kteří v rámci své činnosti přípravky přímo aplikují, nakupují,
plánují vlastní ochranu rostlin (farmáři, soukromě hospodařící zemědělci), dále agronomové
zemědělských podniků, pracovníci odborných zemědělských služeb, lesních podniků včetně
pracovníků jiných odvětví podílející se na řízení ochrany rostlin spojené s používáním
přípravků na ochranu rostlin, včetně pracovníků - držitelů osvědčení odborné způsobilosti I.
stupně.
Rozsah a základní požadavky na přípravu a vlastní realizaci základního kurzu pro účastníky a
žadatele osvědčení II. stupně jsou vymezeny vyhláškou Ministerstva zemědělství č. 206/2012
Sb. ze dne 6.6. 2012, o odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky.
Rozsah kurzu: 15 vyučovacích hodin (vyučovací hodina v trvání 45 minut)
- 10 hodin je věnováno odborné tématice související s legislativou, manipulací a aplikací
přípravků na ochranu rostlin
- 5 hodin bezpečnosti při práci a ochraně zdraví lidí a tato tématika je pak zajišťována
příslušnými pracovníky hygienické služby (orgány ochrany veřejného zdraví - § 86a odst. 2
zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči ve znění zákona č. 199/2012 Sb.)
Osvědčení II. stupně vydává rostlinolékařská správa po úspěšně složené zkoušce formou
písemného testu.
Místo konání kurzu: budova Střední školy zemědělství a služeb, Nemocniční 117/11, Město
Albrechtice
Účastnický poplatek: 1.800,- Kč včetně DPH + 200,- kolek na žádost ke zkoušce – poplatek
může být upraven dle počtu účastníků. Při neúčasti na kurzu se poplatek nevrací.
(v ceně je zahrnuta káva, občerstvení, písemný materiál).
Způsob úhrady: vždy na účet školy č.ú. 20331771/0100, v.s. 14015, nejpozději týden před
termínem konání kurzu
Minimální počet účastníků na jeden kurz: 10
Zájemci mohou podávat přihlášky buď elektronicky na adresu pskrob@seznam.cz nebo
poštou na adresu Střední škola zemědělství a služeb, Nemocniční 117/11, 793 95 Město
Albrechtice.
Do jednotlivých kurzů budou zájemci zařazováni postupně podle termínu přijetí přihlášky a
počtu účastníků.
Podrobnější informace lze získat u Ing. Petra Škroba (pskrob@seznam.cz) – tel.: 733 636 309,
733 595 531.

Doplňující kurz I. nebo II. stupně
Je určen fyzickým osobám, držitelům osvědčení I. nebo II. stupně, pro prodloužení pětileté
platnosti osvědčení příslušného stupně.
Rozsah a základní požadavky na přípravu a vlastní realizaci základního kurzu pro účastníky a
žadatele osvědčení II. stupně jsou vymezeny vyhláškou Ministerstva zemědělství č. 206/2012
Sb. ze dne 6.6. 2012, o odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky.
Rozsah kurzu: 8 vyučovacích hodin (vyučovací hodina v trvání 45 minut)
- 5 hodin je věnováno odborné tématice související s legislativou, manipulací a aplikací
přípravků na ochranu rostlin
- 3 hodiny bezpečnosti při práci a ochraně zdraví lidí a tato tématika je pak zajišťována
příslušnými pracovníky hygienické služby (orgány ochrany veřejného zdraví - § 86a odst. 2
zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči ve znění zákona č. 199/2012 Sb.)
Doplňující kurz musí proběhnout v době platnosti aktuálního osvědčení I. nebo II. stupně
Místo konání kurzu: budova Střední školy zemědělství a služeb, Nemocniční 117/11, Město
Albrechtice
Účastnický poplatek: 1.200,- Kč včetně DPH, poplatek může být upraven dle počtu účastníků.
Při neúčasti na kurzu se poplatek nevrací.
(v ceně je zahrnuta káva, občerstvení, písemný materiál).
Způsob úhrady: vždy na účet školy č.ú. 20331771/0100, v.s. 14008, nejpozději týden před
termínem konání kurzu
Minimální počet účastníků na jeden kurz: 10
Zájemci mohou podávat přihlášky buď elektronicky na adresu pskrob@seznam.cz nebo
poštou na adresu Střední škola zemědělství a služeb, Nemocniční 117/11, 793 95 Město
Albrechtice.
Do jednotlivých kurzů budou zájemci zařazováni postupně podle termínu přijetí přihlášky a
počtu účastníků.
Podrobnější informace lze získat u Ing. Petra Škroba (pskrob@seznam.cz) – tel.: 733 636 309,
733 595 531.

