INSEMINAČNÍ KURZ
úvodní informace
Inseminační kurz probíhá podle zákona č. 154/2000 Sb. (plemenářský zákon) ve znění
pozdějších předpisů a vyhlášky č. 370/2006 Sb. o odborných kurzech k výkonu některých
odborných činností v oblasti šlechtění a plemenitby hospodářských zvířat.
Gymnázium a Střední odborná škola, Plasy Školní 280, 331 01 Plasy nabízí tuto službu na
základě akreditace přidělené Mze ČR.
Lektoři kurzu: MVDr. Jindřiška Lásková, Ing. Jiří Šváb, Ing. Petr Svoboda, všichni učitelé
oboru veterinářství na G a SOŠ Plasy a Ing. Vítězslav Burdych.
Pro uchazeče :
Inseminačního kurzu se smí účastnit pouze osoba se zemědělským vzděláním nebo student
čtvrtého (maturujícího) ročníku střední školy. Zemědělským vzděláním se rozumí
absolvování střední nebo vysoké školy se zemědělským, případně veterinárním zaměřením.
Studentům čtvrtých ročníků střední školy bude osvědčení o absolvování kurzu vydáno
současně s maturitním vysvědčením.
Termíny konání : kurz 8. - 9. března 2018, zkoušky v pátek 23.března 2018
Inseminační kurzy jsou konány v pravidelných cyklech, 1x v kalendářním roce. Nejčastější
období pro konání kurzů jsou měsíce březen a duben. Minimální počet účastníků kurzu pro
jeho uskutečnění je 8 účastníků, maximální 15 účastníků.

Obsah kurzu :
Inseminační kurz se skládá z teoretické části a praktické části v celkovém rozsahu 32 hodin.
Kurz je rozdělen do 2 bloků. První blok (2 dny) tvoří převážně teorie, druhý blok (2 dny) tvoří
převážně praxe. Účastník si zajistí praxi u praktikujícího inseminačního technika a
předloží potvrzení. Student naší školy konal praxi během roku v rámci odborného předmětu.
Kurz je zakončen odbornou zkouškou. Úspěšný absolvent obdrží osvědčení opravňující k
inseminaci skotu, ovcí a koz. Osvědčení se vydává na dobu neurčitou – má doživotní platnost.

Cena kurzu :
Cena pro chovatele a zájemce z řad veřejnosti
Cena pro studenty 4. ročníku SOŠ Plasy (i jiné školy)

…6 000,- Kč + 21 % DPH
…2 500,- Kč + 21 % DPH

Vzor přihlášky je přiložen
Vyplněné přihlášky zasílejte na adresu :
Gymnázium a Střední odborná škola, Plasy
Školní 280, 331 01 Plasy
Kontaktní tel.: 723258377 – Ing. Miloslav Ouda

