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Kam na odbornou školu - přehled škol
Uvažujete o studiu lesnictví či jiných příbuzných
oborů v ČR? Podívejte se na seznam míst, kde
můžete na středních odborných učilištích a
středních odborných školách zaměřených na
lesnický, dřevařský či myslivecký obor studovat.

Zajímá vás, jaký studijní obor nabízí nejčastější uplatnění v praxi? Nebo kde se naučíte tak specializované
práci, jakou je operátor těžebně dopravních strojů? Představujeme školy vhodné pro studium oborů lesnictví,
dřevařství, ekologie a životní prostředí, veterinářství či myslivost.

Česká republika se může pyšnit řadou kvalitních lesnických škol s mnohaletou tradicí, která u některých sahá až hluboko
do 19. století. Lesnické školství nabízí studium rozmanitých oborů zaměřených nejen na lesnictví, ale také na dřevařství,
ekologii a životní prostředí, veterinářství či myslivost. Zájemci mají na výběr podle svých zájmů a předpokladů jak tříleté
studium na učilišti, kde získají výuční list, tak středoškolské studium s maturitou.
Po něm mohou pokračovat na vyšší odborné škole (například v Trutnově nebo Písku) nebo na vysoké škole, a to buď
v Brně nebo v Praze. Každá škola nabízí svým studentům něco speciﬁckého. Například Česká lesnická akademie
Trutnov, jako jediná škola v ČR, zajišťuje výuku operátorů těžebně dopravních strojů, pro kterou je komplexně vybavena.
Lesnická škola v Písku otevřela nový učební obor Krajinář-zahradník, který je zaměřený na lesní školkařství. Praktická
cvičení a praxe absolvují žáci učilišť a středních škol na školním polesí, školní honitbě a u jiných lesnických organizací.
Nejčastější uplatnění absolventů středních lesnických škol je revírník, lesník, vedoucí a mistr lesních a okrasných školek,
pracovník v oblasti těžby a dopravy dřeva, technický referent lesních správ, odborný lesní a myslivecký hospodář, ekolog
správy NP a CHKO a podobně. Žáci mohou během studia získat například lovecký lístek, zbrojní průkaz nebo oprávnění
pro práci s motorovou pilou a křovinořezem.
Střední odborné školy a střední odborná učiliště
ČLA TRUTNOV

lesnictví; mechanizace a služby;
ekologie a životní prostředí

http://www.clatrutnov.cz/

MASARYKOVA SŠ
ZEMĚDĚLSKÁ OPAVA

maturitní: agropodnikání; ekologie a
životní prostředí; učňovské:
zemědělec-farmář; zahradník

http://www.zemedelka.opava.cz/

SLŠ A SOU KŘIVOKLÁT

maturitní: lesnictví; veterinářství;
učňovské: opravář lesnických strojů;
truhlář; lesní mechanizátor

https://www.sls-krivoklat.cz/
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SLŠ BEDŘICHA
SCHWARZENBERGA
PÍSEK

lesnictví; lesní mechanizátor;
zpracovatel dřeva

http://www.lespi.cz/

SLŠ HRANICE

lesnictví

http://www.slshranice.cz/

SLŠ ŠLUKNOV

maturitní: lesnictví;
učňovské: lesní mechanizátor; lesnické http://www.lesnicka-skola.cz/
práce

SLŠ ŽLUTICE

maturitní: lesnictví; zahradnictví;
učňovské: lesní mechanizátor; včelař

http://www.slszlutice.cz/

SOŠ LUHAČOVICE

design a zpracování dřeva

http://www.sosluhac.cz/

SOŠ PŘELOUČ

truhlář; strojní mechanik

http://www.gyasos-prelouc.cz/

SOŠ ZEMĚDĚLSKOTECHNICKÁ BYSTŘICE
NAD PERNŠTEJNEM

maturitní: ekologie, životní prostředí a
http://www.szesby.cz/
zemědělská výroba; učňovské: farmář

SOŠ ZNOJMO

maturitní: agropodnikání; učňovské:
zahradník; opravář zemědělských
strojů

SOU HLUBOŠ

maturitní: operátor dřevařské a
nábytkářské výroby; učňovské: truhlář;
http://www.souhlubos.cz/
zpracovatel dřeva; tesař; řezbář;
opravář zemědělských strojů

SOU NOVÉ STRAŠECÍ

opravář zemědělských strojů;
zahradník

http://www.souzns.cz/

SOU ZEMĚDĚLSKÉ
CHVALETICE

opravář zemědělských strojů;
mechanizace zemědělství a lesního
hospodářství

http://www.souzchvaletice.cz/cs/

SPŠ VOLYNĚ

tvorba nábytku; dřevěné konstrukce

http://www.sps.volyne.cz/

SŠ GASTRONOMIE,
HOTELNICTVÍ A
LESNICTVÍ BZENEC

ekologie a životní prostředí;
mechanizace zemědělství a lesního
hospodářství

http://www.sosbzenec.cz/

SŠ NÁBYTKÁŘSKÁ A
OBCHODNÍ BYSTŘICE
POD HOSTÝNEM

maturitní: nábytkářská a dřevařská
výroba; uměleckořemeslné zpracování http://www.spsn.cz/
dřeva; učňovské: truhlář; řezbář

SŠ OSELCE

maturitní: uměleckořemeslné
zpracování dřeva; učňovské: truhlář;
opravář zemědělských strojů

http://www.stredniskolaoselce.cz/

SŠ ROKYCANY

lesní mechanizátor; opravář
zemědělských strojů

http://www.skola-rokycany.cz/

SŠ STAVEBNÍ A
DŘEVOZPRACUJÍCÍ
OSTRAVA

truhlář; tesař

http://www.soustav-ostrava.cz/

http://www.sos-znojmo.cz/

maturitní: agropodnikání; ekologie a
SŠ TECHNICKÁ A
biologie; učňovské: opravář
ZEMĚDĚLSKÁ NOVÝ JIČÍN
zemědělských strojů; tesař; truhlář;

http://www.tznj.cz/

SŠ UMĚLECKÁ A
ŘEMESLNÁ PRAHA

http://www.ssuar.cz/

truhlář; řezbář; technik nábytkářské a
dřevařské výroby
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SŠ ZAHRADNICKÁ A
TECHNICKÁ LITOMYŠL

maturitní: lesnictví; zahradnictví;
učňovské: zahradník; krajinář; opravář http://www.szat.cz/
lesnických strojů

SŠ ZAHRADNICKÁ A
ZEMĚDĚLSKÁ DĚČÍNLIBVERDA

maturitní: agropodnikání; zahradnictví;
veterinářství; učňovské: zemědělechttp://www.libverdadc.cz/
farmář; zahradník

SŠ ZAHRADNICKÁ
KOPIDLNO

maturitní: zahradnictví; učňovské:
zahradník

http://www.zahradnicka-skola-kopidlno.cz/

SŠ ZAHRADNICKÁ
RAJHRAD

zahradnictví; ekologie a životní
prostředí

http://www.skolarajhrad.cz/

maturitní: agropodnikání; zahradnictví;
SŠ ZEMĚDĚLSKÁ A
učňovské: opravář zemědělských
http://www.szes-olomouc.cz/
ZAHRADNICKÁ OLOMOUC
strojů; zahradník
SŠ ZEMĚDĚLSKÁ
CHRUDIM

maturitní: podnikání v zemědělství;
rozvoj zemědělství a venkova; ekologie
http://www.szes-chrudim.cz/
a životní prostředí; učňovské:
zemědělec-farmář

SŠHL FRÝDLANT

maturitní: agropodnikání; veterinářství;
ekologie a životní prostředí; učňovské:
lesní mechanizátor; zpracovatel dřeva; http://www.sshlfrydlant.cz/
zahradník; opravář zemědělských
strojů; zemědělec-farmář

SŠZE KOSTELEC NAD
ORLICÍ

zemědělský a lesní provoz;
chovatelství a kynologie; ekologie a
životní prostředí; zemědělec-farmář

http://www.szeskostelec.cz/

STŘEDNÍ
design nábytku; tvorba nábytku;
UMĚLECKOPRŮMYSLOVÁ
řezbářství
ŠKOLA PRAHA

http://www.sups.cz/

ŠVEHLOVA SŠ
POLYTECHNICKÁ

http://www.svehlova.cz/

opravář zemědělských strojů; tesař;
truhlář; zahradnické práce

Vyšší odborné školy
VOŠ VOLYNĚ

tvorba nábytku a dřevěné konstrukce http://www.sps.volyne.cz/

ČLA TRUNOV

lesnictví

http://www.clatrutnov.cz/

ČZA MĚLNÍK

zahradní a krajinná tvorba

http://www.zas-me.cz/

VOŠ CHRUDIM

ekologie a životní prostředí

http://www.szes-chrudim.cz/

VOŠ LESNICKÁ PÍSEK

lesnictví

http://www.lespi.cz/

VOŠ UMĚLECKOPRŮMYSLOVÁ řezbářství a restaurování dřeva

http://www.sups.cz/

Vysoké školy
lesnictví; dřevařství; provoz a řízení myslivosti;
FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ podnikání ve dřevozpracujícím a nábytkářském
ČZU V PRAZE
průmyslu; hospodářská a správní služba v lesním
hospodářství
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LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ FAKULTA
arboristika; design nábytku; dřevařství; lesnictví;
MENDELOVY LESNICKÉ A
stavby na bázi dřeva
ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V BRNĚ
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