Vážení uchazeči o studium na zemědělské škole v Táboře,
děkujeme za Váš zájem a jsme rádi, že jste si vybrali naši školu pro své další vzdělávání.
Jedním z hlavních cílů naší školy je dokonalá příprava absolventů pro potřeby zemědělské praxe
s důrazem na akceptování potřeb trhu práce a rostoucí poptávky po zemědělských odbornících. Zvláště
velký důraz je kladen na úzké sepětí teorie s praxí. K tomu slouží zázemí dobře fungujícího a moderně
vybaveného školního statku a mnoho dalších smluvních pracovišť předních zemědělských podniků
a organizací, kde si žáci školy ověřují nabyté teoretické vědomosti a získávají profesní dovednosti
a pracovní návyky.
Škola a školní statek společně s ostatními smluvními pracovišti zajišťujícími praktickou výuku žáků
školy, vytváří optimální podmínky pro kvalitní odbornou přípravu nejen pro zemědělskou praxi či
studium na vysokých školách, ale obecně pro následný praktický život.
Preferujete-li jako součást odborné výuky i kvalitní praktické dovednosti, přijďte k nám a staňte se
zemědělským odborníkem budoucnosti. Zemědělství je progresivně se rozvíjející odvětví, které
potřebuje vzdělané mladé lidi.
Těšíme se na Vás a přejeme hodně štěstí.
Pedagogický sbor VOŠ a SZeŠ Tábor

Vzdělávací nabídky pro školní rok 2018/2019:
Obor AGROPODNIKÁNÍ nabízí získání znalostí a dovedností v oblasti rostlinářské, chovatelské i
technické se současným důrazem na oblast ekonomickou a dotační. Složení předmětů vytváří
předpoklady pro kvalitní uplatnění na trhu práce. Součástí výuky je zdarma autoškola sk. B, T, kurz
práce s motorovou pilou, kurz pro získání svářečských dovedností, licence jezdce, průkaz cvičitele koní
a další bonusy dle zájmu žáků.
Zaměření oboru Agropodnikání:
1.
2.
3.
4.

Zemědělská technika a chov hospodářských zvířat
Chov koní
Zahradní a krajinářské úpravy
Projektový management

Více na www.szestabor.cz v sekci Uchazeči o studium.

Časový harmonogram přijímacího řízení pro 1. kolo:
Přijímací zkoušky z Matematiky a Českého jazyka:

12.4.2018, 16.4.2018

Zpřístupnění výsledků přijímací zkoušky z Cermatu:

27.4.2018

Zveřejnění výsledků přijímacího řízení na www.szestabor.cz:

do 2.5.2018

Zaslání dopisu nepřijatým žákům do vlastních rukou
zákonných zástupců prostřednictvím České pošty:

do 4.5.2018

Možnost odvolání proti nepřijetí ke studiu:

do 3 pracovních dnů od převzetí
dopisu

Odevzdání zápisového lístku:

do 10 pracovních dnů od zveřejnění
výsledků přijímacího řízení

