
se zaměřením na lesní výrobu 

Střední škola, Zámecká 107, 768 04 Střílky
Kontakt: tel. 573 312 048, www.vustrilky.cz



➢ kód a název oboru

41 – 56 – E/01 – lesnické práce 

➢zaměření učebního oboru 

lesní výroba 

➢stupeň poskytovaného vzdělání

střední vzdělání s výučním listem 

➢délka a forma vzdělání 

2 roky v denní formě vzdělávání 

INFORMACE o učebním oboru



Podmínky přijetí

a) ukončené vzdělávání 

- – devět let povinné školní docházky

b) podání přihlášky ke vzdělávání 

c) zdravotní způsobilost ke vzdělávání 

d) nařízená ústavní, nebo ochranná výchova

e) výstupní hodnocení z předchozího zařízení –

pokud bylo vydáno

PŘIJETÍ  do učebního oboru



UČEBNÍ PLÁN - dotace vyuč. hodin

Český jazyk (32 hodin) 

Občanská nauka (64 hodin) 

Matematika (64 hodin) 

Literatura (32 hodin) 

Tělesná výchova (128 hodin) 

Informační a komunikační technologie (64 hodin) 

Základy lesnictví (64 hodin) 

Strojírenské a opravárenské technologie (128 hodin) 

Lesnické technologie a mechanizační prostředky -
Odborný výcvik (1344 hodin) 



Probíhá  v učebnách: 

1. učebního oboru - teoretická část všeobecně vzdělávacích předmětů

2. učebně s interaktivní tabulí – teoretická část, vypracované prezentace a DUMY

3. počítačové učebně – teoretická část zaměřená na výuku informatiky

TEORETICKÁ VÝUKA 



1. probíhá v praktické učebně učebního oboru (školní dílny)

2. praktická část probíhá v terénu (okolní lesní revír Koryčany) 

Za produktivní činnost jsou žáci finančně ohodnoceni  v souladu s podmínkami 

sepsané smlouvy o obsahu, rozsahu a podmínkách praktického vyučování. 

ODBORNÝ VÝCVIK - PRAXE



V rámci výuky jsou realizovány exkurze výrobních lesních podniků a skladů dřeva.

V minulých letech se žáci prvního ročníku učebního oboru zúčastnili předváděcí akce -

ukázky těžby v lesním porostu pomocí nového stroje - harvestor PONSEE SCORPION,

včetně umožnění prohlídky stroje na přilehlém parkovišti.

EXKURZE



✓ Písemná zkouška z odborných předmětů

✓ Ústní zkouška

✓ Praktická zkouška z odborného výcviku

Po úspěšném ukončení závěrečné zkoušky žák získá:

➢ výuční list

➢ vysvědčení o závěrečné zkoušce

➢ osvědčení o kvalifikaci pro práci s přenosnou řetězovou 

pilou, s křovinořezem a železným koněm Kapsen 18RC

ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA



Absolventi se uplatní zejména v lesních výrobních procesech a v navazujících činnostech.

Především při výrobě reprodukčního materiálu a v manipulačních skladech, v pěstební

oblasti, v základních lesnických činnostech (na úrovni lesního dělníka), při péči o

komunální zeleň, péči o přírodu v územích se zvláštním režimem ochrany, v trvalé péči o

zeleň podél komunikací nebo v závodech primárního zpracování dřevní hmoty.

PROFIL   absolventa



Absolventi se mohou uplatnit na postech:

1. Lesní dělník

2. Manipulační pracovník na skladech dřevní hmoty

3. Pracovník v lesních školkách 

4. Pracovník správy městské zeleně

5. Pracovník technických služeb měst a obcí 

6. OSVČ v oblasti služeb lesnictví 

UPLATNĚNÍ absolventa



Obrázky:
Obrázky na slidech č. 2, 5 ,6, 7, 9, 10 - fotografie z teoretické a praktické části vzdělávacího procesu
Obrázek stromu, slide č. 1, stažen dne 22.4.2015
http://www.obecdolnimoravice.estranky.cz/img/picture/58/strom-10.gifooo
Obrázek studenta, slide č. 4, stažen dne 22.4.2015
http://images.clipartpanda.com/students-clip-art-royalty-free-student-clipart-illustration-439822.jpg
Obrázek studenta, slide č. 8, stažen dne 2.3.2021, obrázek student u zkoušky - Bing images
Obrázek výuční list, slide č. 8, stažen dne 2.3.2021, výuční list dvouleté obory - Bing images
Obrázek sazenice, slide č. 11, stažen dne 30.3.2021 image (600×600) (nelenprozelen.cz)
Obrázek sazenice, slide č. 11, stažen dne 30.3.2021 65.jpg (440×440) (lesoskolky.cz)

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=XbNZ5xtj&id=A0A653B642DF650D60C1AA227BA5FE4CBFF6E994&thid=OIP.XbNZ5xtjH7SN00cQmLGB0gHaLZ&mediaurl=https%3a%2f%2fwww.colourbox.com%2fpreview%2f23904753-graduate-student-cartoon.jpg&exph=799&expw=519&q=obr%c3%a1zek+student+u+zkou%c5%a1ky&simid=608046389179255030&ck=876F73F3375BEDA112711C48628F72FD&selectedIndex=101&FORM=IRPRST&ajaxhist=0
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=IlxhBONK&id=988ADCE69433B00C00A36CF7DA55AECB1333C1CB&thid=OIP.IlxhBONKyUuTTf9HM_ewIAHaFj&mediaurl=https%3a%2f%2fwww.optys.cz%2fdata%2fzbozi-obrazky%2fnahled%2f3%2f3058-0-b27584558ce326cdac6db4345cb5bdb4.jpg&exph=800&expw=1067&q=v%c3%bdu%c4%8dn%c3%ad+list+dvoulet%c3%a9+obory&simid=608045070631833574&ck=5C5C8F440FAC784137BCD4CA0F63B8FB&selectedIndex=3&FORM=IRPRST&ajaxhist=0
https://www.nelenprozelen.cz/ew/ew_images/image?EwImage=22e5449e-22d8-4cb6-8081-cf18d59ee08f&Filter=6426103f-646a-4e8c-9460-d3335629946a
https://lesoskolky.cz/photos/trasa/n/0/65.jpg?m=1447324619

