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• Žáci mají možnost ubytování na 

domově mládeže. 

• Stravování ve školní jídelně 

•  Možnost získat řidičský průkaz 

a další osvědčení. 
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Studijní nabídka 
v oborech zakončených maturitní zkouškou 

čtyřleté obory 

 

• 41-41 M/01 Agropodnikání 

školní vzdělávací program AGROPODNIKÁNÍ 

• 41-44-M/01 Zahradnictví 

školní vzdělávací program ZAHRADNICTVÍ 

• 43-41-M/01 Veterinářství 

školní vzdělávací program VETERINÁŘSTVÍ 
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Specializace v oboru Zahradnictví 

• Management zakládání a údržby zahrad 
– Moderní specializace zabývající se plánováním zahrad, sadovnickou realizací a 

také údržbou soukromé a veřejné zeleně.  

• Floristika – vázání a aranžování květin 
– Dynamicky se rozvíjející odvětví zahradnictví určené pro kreativní zájemce o 

obor.  

• Trávníkářství – zakládání trávníků a péče o ně 
– Významná specializace v zahradnickém oboru z důvodu stále větší péče a nutné 

údržby trávníkových ploch.  

– Zcela specifické postavení v této specializaci má zakládání a tvorba golfových 
hřišť a dalších sportovních ploch (fotbalová hřiště, dětská hřiště atp). 

• Zahradnická produkce 
– Část zahradnického oboru zaměřená na tržní produkci sadby venkovních  květin, 

okrasných a ovocných dřevin a na tržní produkci hrnkových a řezaných květin, 
ovoce a zeleniny. 

• Pěstování sbírkových rostlin 
– Zcela specifické zaměření zahradnického oboru určené pro zájemce o pěstování 

sbírkových a exotických rostlin.  
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Studijní nabídka 
v oborech zakončených závěrečnou zkouškou 

tříleté obory 

 

• 41-51-H/01 Zemědělec – farmář 

školní vzdělávací program FARMÁŘ 

• 66-51-H/01 Prodavač 

školní vzdělávací program 

PRODAVAČ - KVĚTINY 
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Přijímací řízení pro obory 

Agropodnikání a Zahradnictví 

• Uchazeč musí mít ukončenou docházku 

základní školy v devátém postupovém ročníku.  

• Přijetí z nižšího postupového ročníku je možné 

pouze ve výjimečných případech ze závažných 

zdravotních důvodů.  

• Uchazeč doloží lékařské potvrzení o zdravotní 

způsobilosti ke studiu daného oboru. 

• Studenti těchto oborů nevykonávají žádnou 

písemnou zkoušku při přijímacím řízení. 
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Přijímací řízení pro obor 

Veterinářství 
• Pro obor Veterinářství platí stejná všeobecná 

kritéria jako pro Agropodnikání a Zahradnictví. 

• Dalším kritériem je hodnotícím kriteriem průměr 
známek za 1. a 2. pololetí osmé třídy a 1. pololetí 
deváté třídy (průměr se vypočte z průměrů 
jednotlivých pololetí). 

• Pokud uchazeč bude mít tento průměr do hodnoty 
1,4 včetně, nemusí absolvovat přijímací test. 

• Uchazeči s průměrem známek vyšším než 1,4 
budou vypracovávat přijímací test ze základních 
přírodovědných znalostí (učivo předmětů přírodopis 
a chemie v rozsahu učiva ZŠ).  
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Přijímací řízení pro obory  

Farmář a Prodavač květiny 

• Uchazeč musí mít ukončenou docházku 

základní školy.  

• Uchazeč doloží lékařské potvrzení o 

zdravotní způsobilosti ke studiu daného 

oboru.  

• Studenti těchto oborů nevykonávají 

žádnou písemnou zkoušku při 

přijímacím řízení. 
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Teoretická výuka 

• Studenti jsou připravováni tak, aby 

splňovali požadavky nejen svého oboru, 

po stránce odbornosti, ale mohli případně 

měli uplatnění i mimo oblast zemědělství. 

• Náplň studia splňuje předpoklady pro 

úspěšné zakončení státní maturitní 

zkouškou nebo státní závěrečnou 

zkouškou. 
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Praktický výcvik 

• Praktický výcvik probíhá na školním 

hospodářství, ve vybraných podnicích a na 

školních farmách. 

• Žáci jsou schopni ovládat technologické 

činnosti spojené se svým oborem. 

• (rostlinnou a živočišnou výroba, údržbou 

krajiny, péčí o zemědělské stroje, péčí o 

zákazníka atd.). 
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Účastníme se soutěží 
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Střední škola zahradnická a zemědělská 
Antonína Emanuela Komerse, 

Děčín – Libverda,  

příspěvková organizace 

• Adresa školy:  Českolipská 123,  
    Děčín – Libverda  

• Telefon:   412 524 692 

     603 859 653 

• Fax:    412 524 694 

• Webová stránka: www.libverdadc.cz 

• e-mail:   libverda@libverdadc.cz 

http://www.libverdadc.cz/

