Spolupráce školy s odbornou veřejností
Česká zemědělská akademie v Humpolci, střední škola, stejně jako v loňském roce, tak
i v letošním roce nabízela veřejnosti různé možnosti dalšího vzdělávání dospělých a
absolvování kurzů s různým zaměřením. Je to například:
1.

Kurz pro výkon obecných zemědělských činností, který je schválen Ministerstvem
zemědělství ČR, jako komplexní příprava pro výkon zemědělských činností. Je realizován
v rozsahu 300 hodin. Cílem tohoto vzdělávacího programu je umožnit účastníkům aktivní
osvojení si základních zemědělských znalostí, vybraných nových progresivních
teoretických vědomostí a intelektuálních dovedností nezbytných pro úspěšné provozování
rodinné farmy nebo zemědělského podniku a to včetně obsluhy PC, popř. pro výkon
zemědělských činností v pozici zaměstnance. Znalosti získané během studia jsou
prověřeny v závěrečném testu a kurz je ukončen komisionální zkouškou. Zkouška se skládá
ze 3 částí - z teoretické zkoušky (písemného testu), ze samostatného vypracování projektu
dle individuálního zadání a z obhajoby zadaného projektu. Po úspěšném složení zkoušky
získají účastníci osvědčení o absolvování akreditovaného vzdělávacího programu, které je
zároveň podkladem pro žádosti o dotace z EU pro potenciální zájemce. Kurz většinou
probíhá od listopadu do konce března, a to každý pátek a sobotu a je zájemcem plně hrazen.
V loňském roce absolvovalo kurz 11 zájemců a v letošním roce 10.

2.

Kurz

pro získání řidičského oprávnění. Škola má zřízenou autoškolu na dvou

pověřených úřadech, kde provádí zkoušky. A to v Humpolci a Světlé nad Sázavou. Pro
zájemce z veřejnosti provádíme kurzy pro získání řidičského oprávnění zejména pro
skupinu „C“ – nákladní automobil, skupinu „C+E“- nákladní automobil + přívěs a skupinu
„T“ - zemědělský kolový traktor. Pro získání oprávnění na skupinu „B“ je tento zájem z řad
veřejnosti malý. Za minulý školní rok jsme na obou pracovištích vyškolili a ukončilo
úspěšně zkoušku 15 žadatelů o skupinu C+E, 7 žadatelů o skupinu C a 12 žadatelů o
skupinu T. Kurz na skupinu B absolvovalo 21 žáků naší školy, kteří tuto výuku nemají
v učebních osnovách.
3.

Škola je vzdělávacím zařízením pro pořádání školení a doškolení pro získání osvědčení
I. až III stupně pro splnění odborné způsobilosti při nakládání s pesticidy
v zemědělství. Za minulý školní rok jsme proškolili celkem 143 žadatelů a v letošním
školním roce je to již na 360 žadatelů, jelikož končí platnost osvědčení zejména pro první
stupeň.

4.

Na pracovišti školy ve Světlé nad Sázavou nabízíme doplňkové (periodické) školení
svářečů na kovy a plasty, které realizujeme jak ve Světlé nad Sázavou, tak i v Humpolci
a po dohodě i v jednotlivých firmách. Dále naše svářečská škola ve Světlé nad Sázavou
nabízí kurzy zaškolených pracovníků na veškeré metody svařování a pájení mědi, základní
kurzy pro svařování, pájení všech materiálů, oceli, hliníku, nerez oceli a kurzy svařování
podle norem ČSN EN ISO na různé druhy přídavných materiálů a základních materiálů,
ocel, hliník, nerez oceli a pájení mědi.

5.

Dle zájmu žáků a veřejnosti realizujeme i Kurz myslivosti nebo rekvalifikační kurzy.
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