Česká společnost rostlinolékařská
Pobočka rostlinolékaři Jižní Moravy
Brno, Kroměřížská 3. 627 00, IČ 75044986
držitel pověření Ministerstva zemědělství ČR
Č.j. 181612/2012 – MZe - 17013

Pozvánka
na základní kurz pro získání osvědčení II. stupně odborné
způsobilosti pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin podle
§ 86 odst. 2 zákona 326/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů
Obsah základního kurzu pro vydání osvědčení druhého stupně odpovídá Vyhlášce
206/ 2012 Sb. o odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky v rozsahu 15
vyučovacích hodin ve dvou dnech. Absolventi obdrží potvrzení o absolvování kurzu
který je podmínkou pro získání osvědčení 2. stupně.
Termín konání : 8. 4. 2015 –9. 4. 2015
Místo konání : Rakvice, Restaurace Réva, Dolní 32, 69103 Rakvice
Program: celkem 15 vyučovacích hodin ( po 45 minutách )
8,00 – 8.30 prezence účastníků
8,30 zahájení kurzu s pravidelnými přestávkami
První den program 12 hod:
- Odborná způsobilost a zásady správné praxe v ochraně rostlin
- Přípravky na ochranu rostlin
- Mechanizace v ochraně rostlin
- Zdravotnická problematika včetně první pomoci
- Zemědělská problematika
Druhý den program 3 hod:
- Zemědělská problematika – příprava k testúm
- Zdravotnická problematika – příprava k testům
- Závěr kurzu, vydání potvrzení o absolvování kurzu
Přednášející : Ing. Milan Zapletal, CSc., Ing. Štěpán Kužma,
Ing. Petr Harašta, PhD., MUDr. Barbara Gazdíková, Ing. Dagmar Obdržálková
Účastníci po absolvování obou dnů kurzu obdrží potvrzení o absolvování kurzu, které
je podmínkou pro vykonání testu u státní správy ( Ústřední kontrolní a zkušební ústav
zemědělský ) pro odbornou způsobilost stupeň II. U prezence první den dostanou
účastníci od nás přihlášku ke zkoušce ( testu ). Je předpoklad, že dne 9. 4. 2015 po

ukončení kurzu umožní ÚKZÚZ našim absolventům kurzu složit zkoušku. Proto je
nutné, aby si zájemci přinesli kolek v hodnotě 200 Kč, což je správní poplatek státní
správy za podání přihlášky ke zkoušce a nesouvisí s vložným na kurz. Vyplněné
přihlášky ke zkoušce opatřené kolkem předáme ÚKZÚZ hromadně hned první den
kurzu.
Organizační pokyny:
Přihlášku do kurzu je nutno zaslat předem, do 3. 4. 2015 s požadovanými údaji
účastníků, aby mohli obdržet potvrzení v závěru kurzu.
Přihlášky je možno poslat e-mailem na dagmar.obdrzalkova@seznam.cz , nebo účast
nahlásit telefonem 722913337, nebo 724006988. Prosíme raději o přihlášky e-mailem,
přímo vepsané do tabulky v přihlášce, ( potřebujeme přesné údaje pro přípravu potvrzení a
zápis do registru), nebo poštou na adresu: Česká společnost rostlinolékařská, Pobočka
rostlinolékaři Jižní Moravy, Ing. M. Zapletal CSc., Brno, Kroměřížská 3, 627 00.
Poplatek za účast ve výši 1000,- Kč za osobu za celý dvoudenní kurz může být uhrazen
v hotovosti u prezence, nebo převodem na základě vystavené faktury.
Každý účastník obdrží pracovní sešit s vypracovanými otázkami k testu.
Pro účastníky školení bude zajištěno občerstvení.

Přihláška účastníků kurzu II. st. 8. 4 až 9. 4. 2015, Rakvice,
Restaurace Réva

Podnik :
Přihlašujeme účastníky školení:
Jméno a příjmení

datum a MÍSTO
narození

V příloze mapka s vyznačeným umístěním Restaurace Réva

Přesná adresa bydliště
včetně PSČ

