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Základní kurz pro získání osvědčení II. stupně  
pro nakládání s přípravky a používání přípravků na ochranu rostlin/POR 

 

Termín: 11. – 12. duben 2023 
 
PROGRAM ŠKOLENÍ 
 
Úterý: 
Prezence 7:30 - 8:00  
Přednášky 8:00 - 17:30 (3 přednáškové bloky) 
 
Středa: 
Prezence 7:30 - 8:00  
Přednášky 8:00 - 11:00  
Písemné testy 11:30 - 12:30 
Předání osvědčení 13:00 
 
Přihláška: Formulář k přihlášení 
 
Kurzovné: 1700,- Kč/osobu (oběd a občerstvení v ceně) 
 
Kurzovné bude vybráno v hotovosti při prezenci (nejlépe v přesných částkách).  
Účastníci obdrží doklad o jeho úhradě.  
 
K získání Osvědčení ll. stupně s sebou vezměte: 

- občanský průkaz 
- vyplněnou žádost o vydání osvědčení (pro ÚKZÚZ) 

- kolek 200,-Kč (zakoupíte na poště, MÚ, vybrané trafiky) 
 

Kolek nevylepujte pro případ, že byste v žádosti udělali chybu a potřebovali ji přepsat. 
 
Po absolvování přednáškových bloků ve středu bude písemný test. Po splnění podmínek, 
účastník kurzu obdrží osvědčení s platností na dobu pěti let.  
Žádost o vydání osvědčení a testové otázky, můžete stáhnout v odkazu zde: ke stažení 
 
Místo školení: Střední škola zahradnická a zemědělská A. E. Komerse, Děčín - Libverda, 
Českolipská 123, Děčín XXVII. učebna nad "KOVÁRNOU" (1.patro) v sousedství vet. 
ordinace CityVET. Odkaz na mapy Libverdský dvůr Kovárna  
 
Parkování: nad žlutou budovou s červenou střechou směrem ke škole.  
 
Kontakt: Ing. Olga Hlavacká Fojtíková 
    604935694   hlavacka@libverdadc.cz 
 
 

https://forms.gle/h1iFmLtrB4zDVRzu6
https://drive.google.com/drive/folders/1MNsUoX7RcF2lIGmt7rUmrM8__YHJHMEG?usp=share_link
https://goo.gl/maps/ZAiVMtGjQ6imJFxCA
mailto:hlavacka@libverdadc.cz
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Střední škola zahradnická a zemědělská A. E. Komerse, Děčín – Libverda, je vzdělávací subjekt 
pověřený Mze ČR ke konání odborných kurzů dle zákona 326/2004 Sb. O rostlinolékařské péči. 


