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STŘEDNÍ VZDĚLÁNÍ S MATURITNÍ ZKOUŠKOU – čtyřletá denní forma vzdělávání
Ekologie a životní prostředí 16-01-M/01
ŠVP vodohospodář
STŘEDNÍ VZDĚLÁNÍ S VÝUČNÍM LISTEM – tříletá denní forma vzdělávání
Rybář 41-53-H/01
STŘEDNÍ VZDĚLÁNÍ S MATURITNÍ ZKOUŠKOU – dvouletá denní nástavbová forma vzdělávání
Rybářství 41-43-L/51
Informace o oboru Vodohospodář:
počet přijímaných žáků: 30
jedinečný studijní obor v ČR studenti získají poznatky v oblasti vodohospodářské, ekologické a rybářské
posílená dotace cizích jazyků, ubytování a stravování v areálu školy
možnost získání řidičského oprávnění skupiny „B“
Podmínky přijetí:
přijímací zkouška (viz www.ssrv.cz)
úplné základní vzdělání
Studenti školy se připravují v oblastech např.:
zadržení vody v krajině, protipovodňová opatření, prevence znečištění a likvidace havárií
výstavba a oprava malých vodních nádrží, prevence znečištění a likvidace havárií
hospodaření na vodních plochách, orientace v příslušných zákonech a předpisech
Praxe je organizována jako učební a individuální na CHKO Třeboňsko, Povodí Vltavy, Rybářství Třeboň a. s.,
v NP Šumava aj. Studenti se účastní skupinových studijních exkurzí a individuálních stáží v partnerských školách
v zahraničí.
Uplatnění:
vodohospodářské podniky, projektová činnost
rmy zabývající se chovem a produkcí ryb
agentury ochrany přírody a krajiny
státní správa (referáty životního prostředí)
pokračování ve studiu: VOŠ, VŠ, přímé propojení s VŠTE a JCU České Budějovice
Informace o oboru Rybář:
tradiční učební obor
podmínkou je zdravotní způsobilost
přijetí bez přijímacích zkoušek, počet přijímaných žáků: 60
odborný výcvik je zaměřen na kompletní chov sladkovodních ryb, chov akvarijních ryb, chemické rozbory vody,
technologii zpracování ryb, síťování apod.
praxe probíhá na pracovištích Rybářství Třeboň a.s i na zahraničních partnerských školách na Slovensku, Polsku,
Norsku, Francii
učni pobírají odměny za produktivní práci, získávají řidičské opráv. pro skup. B a T, oprávnění na
motorovou pilu a křovinořez, k řízení malých plavidel
Informace o nástavbovém oboru Rybářství:
počet přijímaných žáků: 30
přijímací zkouška (viz www.ssrv.cz), podmínkou je výuční list oboru Rybář, zdravotní způsobilost
absolventi mohou pokračovat ve studiích v bakalářském programu fakulty Rybářství a ochrany vod
JCU České Budějovice
Našim žákům nabízíme mimo jiné:
ubytování v domově mládeže
stravování ve vlastní školní jídelně a sportoviště v areálu školy
sportovní rybolov na vlastním rybníce i atraktivních revírech Rybářství Třeboň a.s.
absolvování kurzu potápění, zakončeného soustředěním v Chorvatsku
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