
 

 

 

 
 

 
 

Délka, forma a druh studia 
Druh získaného vzdělání: střední 

Délka přípravy:  3 roky, denní studium 

Obor je určen:   pro chlapce i dívky 

Způsob ukončení studia: závěrečná zkouška 

Certifikace:   výuční list, řidičský průkaz skupiny T 

Forma:    denní studium s možností ubytování na internátu 

 
Stručný popis učebního oboru 

Žák se v období tří let naučí základním pracovním operacím ručního i 

strojního obrábění a tepelného zpracování kovů. Je schopen samostatně 

provádět údržbářské, opravárenské a seřizovací práce na zemědělské 

technice a zařízeních používaných při pěstování rostlin a chovu 

hospodářských zvířat. Ovládá obsluhu diagnostických zařízení pro 

zjišťování závad a kontroly technického stavu techniky. Provádí opravy, 

seřizuje stroje i zařízení, samostatně provádí práce v pneuservisech. 

 

Vybavení oboru 

Dílny jsou vybaveny 

nejnovějším zařízením pro 

údržbu a opravy techniky strojů (jako jsou např. zařízení pro zkoušení 

tlaku vstřikovacích trysek, různé zvedáky, ekologické mycí stoly, 

zařízení pro tlakové mytí techniky, speciální montážní pomůcky a 

zařízení, apod.). Dílna disponuje svařovací aparaturou pro obloukové 

svařování v ochranné atmosféře CO2. 

Výuka probíhá v inovovaných učebnách odborného výcviku. 
 

Další aktivity oboru 

Žáci 3. ročníku pravidelně absolvují odborný výcvik u smluvních 

zemědělských firem (Rosice, Moravany) a jiných firem zabývajících se opravárenskou činností různé zemědělské 

techniky a zařízení. Žáci mohou získat při kvalifikačních kurzech průkaz pro obsluhu 

motorové pily, křovinořezu, apod., který si sami hradí. Zúčastňují se exkurzí do firem,  

odborných veletrhů a výstav s mezinárodní účastí. Také se účastní výměnných pobytů ve 

spolupráci s partnerským učilištěm v Německu a na Slovensku. 

 

Uplatnění absolventů 

Absolventi se uplatní jako kvalifikovaní dělníci v oblasti zemědělského opravárenství a 

servisních služeb nebo jako řidiči zemědělské techniky. Mají uplatnění v zemědělských 

družstvech, na farmách, ve společnostech a příbuzných firmách zabývajících se opravami 

zemědělské techniky nebo řízením zemědělské techniky. 
 

V průběhu studia jsou žákům vypláceny odměny za produktivní práci. 

 

Každý žák obdrží zdarma většinu pomůcek pro výuku odborného výcviku. V průběhu studia lze 

získat řidičské oprávnění skupiny T. V rámci doplňkové činnosti školy lze (za úplatu) získat řidičské 

oprávnění skupiny B, průkaz pro obsluhu motorové pily, křovinořezu . 


