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150. výročí založení zemědělské školy v Táboře

1866 – 2016

Dny otevřených dveří:
20. 1. 2017 od 13.00 hod. – aktivní odpoledne – informace o studiu, pro zájemce soutěže, prohlídka školy.

Přijímací řízení a informace o studiu: www.szestabor.cz, najdete nás také na FB

Střední odborná škola

Vyšší odborná škola

Dálkové studium

Čtyřletý obor vzdělání zakončený maturitou
41-41-M/01 AGROPODNIKÁNÍ

Tříletý obor vzdělání zakončený absolutoriem
43-31-N/04 PÉČE O KRAJINU

Střední odborná škola - pětiletý obor AGROPODNIKÁNÍ
Vyšší odborná škola - tříletý obor PÉČE O KRAJINU

Zaměření oboru:

Pro absolventy středních škol s maturitou

Zvýšení kvalifikace studiem při zaměstnání

Zaměření oboru:

Využití e-learningu, konzultace i o víkendech

Zemědělská technika a chov hospodářských zvířat
Zahradní a krajinářské úpravy

Pozemkové úpravy a ekologie krajiny

Chov koní

Zemědělské technologie a stavby

Projektový management

Řidičský průkaz B, T v rámci výuky ZDARMA.

Odborné ekologické a technologické exkurze.

Možnost uznání dosaženého vzdělání

Celoživotní vzdělávání

Zahraniční praxe ve Švýcarsku.

-

Kurzy obecných zemědělských činností

Uplatnění absolventů:

-

Specializační kurzy v zemědělství

-

Možnosti získání kvalifikace v rámci NSK

Svářečské oprávnění, kurz práce s motorovou pilou.

-

Státní správa ochrany životního prostředí

Vlastní školní statek s moderní technikou.

-

Územní plánování a katastrální činnost

Odborná praxe u smluvních zemědělských partnerů.

-

Zemědělské poradenství a projektování

Projekty

Zahraniční praxe v rámci projektu Erasmus+.

Zkrácená forma vysokoškolského studia na Zemědělské
fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.

Zkvalitnění výuky ve vztahu k odborné praxi na
zemědělské škole v Táboře CZ.1.07/1.1.14/02.0051

Uplatnění absolventů:

Partneři školy:

Výuka technických předmětů CZ.1.07/1.1.10/03.0065

-

Zemědělská prvovýroba, zemědělské služby
a poradenství
Obchodní zastoupení a prodej zemědělských
produktů a techniky
Zpracovatelský průmysl v provozní
a administrativní oblasti
Zahradní a krajinářské úpravy objektů, odbory
životního prostředí, katastrální pracoviště
Chovatelství koní, hipoturistika, volnočasové
aktivity
Projektová činnost, dotační poradenství
a administrativní činnosti

-

Okresní agrární komora Tábor
Zemědělský svaz, územní pracoviště Tábor

-

Asociace soukromých zemědělců

-

Zemědělská fakulta Jihočeské univerzity
v Českých Budějovicích
Pöttinger CZ Brno
Agromex České Budějovice

Odborná praxe při vzdělávání v Jihočeském kraji
CZ.1.07/1.1.00/54.0065
Modernizace odborné a jazykové výuky s využitím IT
CZ.1.14/2.4.00/34.03241
Jazykové vzdělávání na VOŠ a SZeŠ Tábor
CZ.1.07/1.1.00/56.2555

-

Zemědělské a zpracovatelské firmy regionu

Praxe v zahraničí - Itálie Erasmus +

-

Zahraniční zemědělské školy v Itálii, Rakousku
a Polsku

Projekty ve spolupráci se zahraničními školami
v Rakousku, Polsku, Itálii - Erasmus+

Zkvalitnění výuky IT CZ.1.07/1.5.00/34.0118

