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AUTOELEKTRIKÁŘ

OBOR VZDĚLÁNÍ 
S VÝUČNÍM LISTEM

TŘÍLETÉ DENNÍ STUDIUM

DALŠÍ UČEBNÍ OBORY

AUTOMECHANIK - KAROSÁŘ  
 

INSTALATÉR - TESAŘ - ZEDNÍK

ZEMĚDĚLEC - FARMÁŘ

NÁPLŇ STUDIA

žáci se naučí kontrolovat, udržovat a opravovat elektrické a elektronické části motorových vozidel; seznámí 
se s konstrukcí silničních motorových vozidel, s jejich jednotlivými částmi a poznají jejich funkci; osvojí si 
efektivní postupy vyhledávání závad na elektrotechnických systémech vozidla, opravují a seřizují jejich 
části

žáci jsou připravováni k získání řidičského oprávnění sk. B (možnost rozšíření - sk. C, T)

žáci mají možnost absolvovat svářečské kurzy (svařování plamenem, svařování elektrickým obloukem, 
svařování plastů, pájení mědi)

žáci mají možnost absolvovat kurz ovládání samojízdných strojů

UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ

v opravárenských provozech a autoservisech při provádění montáží, demontáží, opravách a údržbě 
elektrických a elektronických částí silničních motorových vozidel 

ve stanicích technické kontroly, stanicích měření emisí

samostatný podnikatel, obchodník s automobily

Česká zemědělská akademie v Humpolci, střední škola
Školní 764, Humpolec, 396 01

+420 565 532 069 www.cza-hu.cz cer@cza-hu.cz

JEZDEC A CHOVATEL KONÍ

OPRAVÁŘ ZEMĚDĚLSKÝCH STROJŮ
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MECHANIK OPRAVÁŘ MOTOROVÝCH VOZIDEL

OBOR VZDĚLÁNÍ 
S VÝUČNÍM LISTEM

TŘÍLETÉ DENNÍ STUDIUM

DALŠÍ UČEBNÍ OBORY

AUTOELEKTRIKÁŘ - KAROSÁŘ  
 

INSTALATÉR - TESAŘ - ZEDNÍK

ZEMĚDĚLEC - FARMÁŘ

NÁPLŇ STUDIA

žáci se naučí nacházet závady, odhalovat jejich příčiny, opravovat a seřizovat jednotlivé součásti 
motorových vozidel: motorů a jejich příslušenství, převodových ústrojí, podvozků, na základní úrovni i 
elektrických rozvodů a elektrické výstroje vozidel; žáci rovněž získají dovednosti montážních prací,  znalosti 
jednotlivých součástí vozidel, principy jejich fungování a obvyklé závady, práci s diagnostickými přístroji

žáci jsou připravováni k získání řidičského oprávnění sk. B, C  (možnost rozšíření - sk. T)

žáci mají možnost absolvovat svářečské kurzy (svařování plamenem, svařování elektrickým obloukem, 
svařování plastů, pájení mědi)

žáci mají možnost absolvovat kurz ovládání samojízdných strojů

UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ

v opravárenských provozech a autoservisech při provádění servisní činnosti na silničních motorových 
vozidlech

ve stanicích technické kontroly, stanicích měření emisí

samostatný podnikatel, obchodník s automobily, řidič nákladních vozidel
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OPRAVÁŘ ZEMĚDĚLSKÝCH STROJŮ
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KAROSÁŘ

OBOR VZDĚLÁNÍ 
S VÝUČNÍM LISTEM

TŘÍLETÉ DENNÍ STUDIUM

DALŠÍ UČEBNÍ OBORY

AUTOELEKTRIKÁŘ - AUTOMECHANIK  
 

INSTALATÉR - TESAŘ - ZEDNÍK

ZEMĚDĚLEC - FARMÁŘ

NÁPLŇ STUDIA

žáci se naučí opravovat karosérie a skříně vozidel a montovat jejich příslušenství; základem je práce s 
jemnými plechy a kovovými profily: jejich dělení, tváření a spojování (šroubovými spoji, nýtováním, lepením 
a svařováním); kromě práce s plechy si žáci osvojí i dovednosti seřizování zámků, mechanizmů ovládání 
oken, seřizování polohy pohyblivých dílů, nanášení izolačních a tlumicích vrstev a drobné opravy laku

žáci jsou připravováni k získání řidičského oprávnění sk. B  (možnost rozšíření - sk. B, T)

žáci jsou připravováni k získání svářečských certifikátů v rozsahu kurzu svařování plamenem a svařování 
elektrickým obloukem (možnost rozšíření - svařování plastů, pájení mědi)

motivační stipendium Kraje Vysočina až 6 000 Kč za školní rok (4 000 Kč základní + 2 000 Kč prospěchové)

UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ

v opravárenských provozech a autoservisech při opravách částí karosérií a skříní silničních motorových 
vozidel, při jejich celkových opravách, montáži příslušenství, ošetřování a údržbě

ve výrobě vozidel

samostatný podnikatel, obchodník s automobily

Česká zemědělská akademie v Humpolci, střední škola
Školní 764, Humpolec, 396 01
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INSTALATÉR

OBOR VZDĚLÁNÍ 
S VÝUČNÍM LISTEM

TŘÍLETÉ DENNÍ STUDIUM

DALŠÍ UČEBNÍ OBORY

AUTOELEKTRIKÁŘ - AUTOMECHANIK  
 

KAROSÁŘ - TESAŘ - ZEDNÍK

ZEMĚDĚLEC - FARMÁŘ

NÁPLŇ STUDIA

žáci se naučí opracovávat veškeré materiály používané na vnitřní rozvody teplé i studené vody, kanalizace, 
topení a vnitřní vedení plynu; naučí se tyto materiály spojovat různými způsoby, jako například svařováním, 
pájením, lisováním, závitovými spoji nebo jinými moderními způsoby spojování; budou pracovat s 
projektovou dokumentací, naučí se ji číst a prakticky využívat při tvorbě všech druhů rozvodů

žáci jsou připravováni k získání svářečských certifikátů v rozsahu kurzů svařování plamenem, svařování 
elektrickým obloukem a pájení mědi  (možnost rozšíření - svařování plastů)

žáci mají možnost absolvovat autoškolu - sk. B, C, T

motivační stipendium Kraje Vysočina až 6 000 Kč za školní rok (4 000 Kč základní + 2 000 Kč prospěchové)

UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ

ve všech stavebních firmách se zaměřením na provádění vnitřních rozvodů technických zařízení budov, 
nebo u specializovaných topenářských firem, či firem zabývajících se rozvody teplé a studené vody 
a kanalizace 

při provádění specializovaných činností jako je svařování oceli kyslíkoacetylenovým plamenem, polyfúzní 
svařování plastů, kapilární pájení mědi nebo provádění lisovaných spojů na potrubí

samostatný podnikatel, obchodník ve stavebnictví

Česká zemědělská akademie v Humpolci, střední škola
Školní 764, Humpolec, 396 01
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TESAŘ

OBOR VZDĚLÁNÍ 
S VÝUČNÍM LISTEM

TŘÍLETÉ DENNÍ STUDIUM

DALŠÍ UČEBNÍ OBORY

AUTOELEKTRIKÁŘ - AUTOMECHANIK  
 

KAROSÁŘ - INSTALATÉR - ZEDNÍK

ZEMĚDĚLEC - FARMÁŘ

NÁPLŇ STUDIA

žáci se naučí provádět základní tesařské práce, tj. volit, používat a udržovat nářadí a strojní zařízení, volit 
materiál, rozměřovat a zakládat tesařské konstrukce podle prováděcího výkresu, ručně opracovávat a 
strojně obrábět dřevo, zhotovovat bednění betonových konstrukcí, vázat a montovat tesařské konstrukce 
střech, zhotovovat tesařské konstrukce dřevěných pozemních staveb a pomocné tesařské konstrukce

žáci mají možnost absolvovat svářečské kurzy - svařování plamenem, svařování elektrickým obloukem, 
svařování plastů, pájení mědi

žáci mají možnost absolvovat autoškolu - sk. B, C, T

motivační stipendium Kraje Vysočina až 9 000 Kč za školní rok (7 000 Kč základní + 2 000 Kč prospěchové)

UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ

ve všech tesařských a stavebních firmách při výrobě, montáži, údržbě a opravách tesařských konstrukcí

ve stavebních firmách jako sádrokartonář, lešenář a montér bednících systémů

samostatný podnikatel, obchodník ve stavebnictví

Česká zemědělská akademie v Humpolci, střední škola
Školní 764, Humpolec, 396 01

+420 565 532 069 www.cza-hu.cz cer@cza-hu.cz

JEZDEC A CHOVATEL KONÍ

OPRAVÁŘ ZEMĚDĚLSKÝCH STROJŮ
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ZEDNÍK

OBOR VZDĚLÁNÍ 
S VÝUČNÍM LISTEM

TŘÍLETÉ DENNÍ STUDIUM

DALŠÍ UČEBNÍ OBORY

AUTOELEKTRIKÁŘ - AUTOMECHANIK  
 

KAROSÁŘ - INSTALATÉR - TESAŘ

ZEMĚDĚLEC - FARMÁŘ

NÁPLŇ STUDIA

žáci se naučí provádět základní betonářské a zednické práce na pozemních stavbách, tj. betonovat svislé a 
vodorovné konstrukce, zdít zdivo z různých materiálů, provádět montované konstrukce stropů, nadpraží 
otvorů a schodišť, provádět úpravy zdiva omítkami a tenkovrstvými keramickými materiály, osazovat 
výrobky přidružené stavební výroby (okna, dveře), zhotovovat tepelné izolace vnějšího pláště budov

žáci mají možnost absolvovat svářečské kurzy - svařování plamenem, svařování elektrickým obloukem, 
svařování plastů, pájení mědi

žáci mají možnost absolvovat autoškolu - sk. B, C, T

motivační stipendium Kraje Vysočina až 9 000 Kč za školní rok (7 000 Kč základní + 2 000 Kč prospěchové)

UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ

ve všech stavebních firmách při provádění betonářských a zednických prací

ve specializovaných firmách jako obkladač, dlaždič, izolatér a sádrokartonář

samostatný podnikatel, obchodník ve stavebnictví

Česká zemědělská akademie v Humpolci, střední škola
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OPRAVÁŘ ZEMĚDĚLSKÝCH STROJŮ

OBOR VZDĚLÁNÍ 
S VÝUČNÍM LISTEM

TŘÍLETÉ DENNÍ STUDIUM

DALŠÍ UČEBNÍ OBORY

AUTOELEKTRIKÁŘ - AUTOMECHANIK  
 

JEZDEC A CHOVATEL KONÍ

KAROSÁŘ

NÁPLŇ STUDIA

žáci se naučí zhotovovat jednoduché strojní součásti ručním zpracováním kovů i strojním obráběním, 
obnovovat a udržovat provozní spolehlivost strojů a zařízení včetně motorových vozidel (zejména traktorů), 
diagnostikovat poruchy a odstraňovat zjištěné závady s využitím nejvhodnějších technologických postupů 
oprav, provádět údržbu a seřizování strojů a zařízení

žáci jsou připravováni k získání svářečských certifikátů v rozsahu kurzu svařování plamenem, svařování 
elektrickým obloukem (možnost rozšíření - svařování plastů, pájení mědi)

žáci jsou připravováni k získání řidičského oprávnění sk. B, C, T

žáci mají možnost absolvovat kurz ovládání samojízdných strojů

UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ

v zemědělských opravárenských provozech při provádění servisní činnosti na motorových vozidlech a při 
údržbě a seřizování zemědělských strojů a zařízení

při provádění specializovaných činností jako je svařování

samostatný podnikatel, prodejce zemědělské techniky, řidič nákladních vozidel

Česká zemědělská akademie v Humpolci, střední škola
Školní 764, Humpolec, 396 01

+420 565 532 069 www.cza-hu.cz cer@cza-hu.cz

ZEMĚDĚLEC - FARMÁŘ

INSTALATÉR - TESAŘ - ZEDNÍK
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JEZDEC A CHOVATEL KONÍ

OBOR VZDĚLÁNÍ 
S VÝUČNÍM LISTEM

TŘÍLETÉ DENNÍ STUDIUM

DALŠÍ UČEBNÍ OBORY

AUTOELEKTRIKÁŘ - AUTOMECHANIK  
 

INSTALATÉR - TESAŘ - ZEDNÍK

KAROSÁŘ

NÁPLŇ STUDIA

žáci se naučí ošetřovat jednotlivé kategorie koní, připravovat krmiva, pečovat o zdraví koní a zajišťovat 
jejich reprodukci
 
žáci absolvují základní a speciální výcvik jezdce, naučí se provádět základní a speciální výcvik koní pro 
práci pod sedlem i v zápřeži, realizovat trénink koně pro jednotlivé sportovní a dostihové disciplíny, chovat 
se a jednat v souladu s dostihovým řádem, využívat odborné poznatky při chovatelských činnostech a jízdě 
na koni a se spřežením

žáci mají možnost absolvovat autoškolu - sk. B, C, T

žáci mají možnost absolvovat kurz ovládání samojízdných strojů

UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ

jezdec, ošetřovatel a chovatel koní, a to nejen v zemědělské prvovýrobě a službách pro zemědělství, ale i v 
lesním hospodářství, rekreačním a hiporehabilitačním ježdění, agroturistice, podnicích s potažní dopravou 
a dalších provozech zaměřených na chov koní

v oblasti sportovního ježdění, chovu koní a odchovu hříbat

samostatný podnikatel

Česká zemědělská akademie v Humpolci, střední škola
Školní 764, Humpolec, 396 01

+420 565 532 069 www.cza-hu.cz cer@cza-hu.cz

ZEMĚDĚLEC - FARMÁŘ

OPRAVÁŘ ZEMĚDĚLSKÝCH STROJŮ
 

Agriculture is the most healthful, most useful, and most noble employment of man.

George Washington



Česká zemědělská akademie 
v Humpolci, střední škola

Školní 764, Humpolec, 396 01

41 - 51 - H/01
  

ZEMĚDĚLEC - FARMÁŘ

OBOR VZDĚLÁNÍ 
S VÝUČNÍM LISTEM

TŘÍLETÉ DENNÍ STUDIUM

DALŠÍ UČEBNÍ OBORY

AUTOELEKTRIKÁŘ - AUTOMECHANIK  
 

INSTALATÉR - TESAŘ - ZEDNÍK

KAROSÁŘ

NÁPLŇ STUDIA

žáci se naučí vykonávat pracovní činnosti při pěstování rostlin (zpracování půdy, ošetřování rostlin během 
vegetace, sklizňové práce) a pracovní činnosti v chovech zvířat (ošetřování zvířat, krmení, péče o zdraví), 
zpracovávat rostlinné a živočišné produkty, obsluhovat, provádět údržbu a běžné opravy zemědělské 
techniky, provádět administrativní činnosti spojené s provozem farmy 

žáci jsou připravováni k získání řidičského oprávnění sk. B, C, T

žáci mají možnost absolvovat svářečské kurzy (svařování plamenem, svařování elektrickým obloukem, 
svařování plastů, pájení mědi)

motivační stipendium Kraje Vysočina až 9 000 Kč za školní rok (7 000 Kč základní + 2 000 Kč prospěchové)

UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ

pěstitel rostlin, chovatel zvířat, zemědělský mechanizátor a  zemědělec-farmář

při obsluze a údržbě zemědělské techniky, pěstování ovoce a zeleniny, zpracování rostlinných a 
živočišných produktů, opravárenských činnostech

samostatný podnikatel, prodejce zemědělské techniky, řidič nákladních vozidel

Česká zemědělská akademie v Humpolci, střední škola
Školní 764, Humpolec, 396 01

+420 565 532 069 www.cza-hu.cz cer@cza-hu.cz

JEZDEC A CHOVATEL KONÍ

OPRAVÁŘ ZEMĚDĚLSKÝCH STROJŮ
 

Agriculture is the most healthful, most useful, and most noble employment of man.

George Washington
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