ČESKÁ LESNICKÁ SPOLEČNOST, z. s.
Cti přírodu, hospodař s lesem, vzdělávej se!

Česká lesnická společnost, z. s.
a

Střední lesnická škola v Hranicích

Vás srdečně zvou na odborný seminář

Zaměstnanost a potřebnost
absolventů všech typů lesnických škol.
Sociální aspekty lesnického sektoru
Pořádáno pod záštitou

Ing. Mariana Jurečky, ministra zemědělství
a za podpory

Ministerstva zemědělství

a

Lesů ČR, s. p.

Termín:
16. března 2017 (čtvrtek)
Místo konání: Střední lesnická škola, Hranice, Jurikova 588
Česká lesnická společnost, Novotného lávka 5, Praha 1, 116 68
tel.: 221 082 384, web: www.cesles.cz, e-mail: cesles@cesles.cz
IČ: 00549746, DIČ: CZ00549746, č. účtu: 262516170/0300 ČSOB

ČESKÁ LESNICKÁ SPOLEČNOST, z. s.
Cti přírodu, hospodař s lesem, vzdělávej se!

Anotace akce:
Už několik let dochází ke snižování zájmu žáků základních škol o studium lesnictví. Na
trhu práce začíná chybět dostatečná nabídka přijatelně kvalifikovaných uchazečů o
zaměstnání v lesnictví. Mění se nepříznivě úroveň vzdělávání i v lesnickém školství. Chybí
motivační podněty k výběru studia na středních lesnických školách zakončených státní
závěrečnou zkouškou i státní maturitní zkouškou. V České republice neexistuje
sjednocující celorepublikový pohled na otázku počtu lesnických škol a jejich koncepční
rozvoj z pohledu potřeb praxe. Chybí národní strategie, vše je ponecháno na krajích jako
zřizovatelích a daných středních lesnických školách. Chybí koordinace společného
postupu na úrovni zaměstnavatelů v odvětví lesního hospodářství, ve spolupráci
s Ministerstvem zemědělství a Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, při
respektování úlohy zřizovatelů škol (úloha Asociace krajů). Neznáme výhled možné
zaměstnanosti či nezaměstnanosti absolventů. Proč je zemědělství vnímáno jako odvětví
s relativně nižší perspektivou uplatnění? Zanikne postupně jeden z nejstarších oborů
lidské činnosti? Uvolní se prostor pro aktivisty, kteří kritizují mnohaletý ověřený systém
soužití ochrany přírody s lesnickým hospodařením?
Akce je akreditována v systému agroporadenství MZe (30 bodů). Účastníci obdrží osvědčení
o účasti. Česká lesnická společnost je akreditovaná vzdělávací instituce u MV ČR pod číslem AK/l40/2012.

Odborní garanti:
Ing. Miroslav Kutý
ředitel Střední lesnické školy v Hranicích
Tel.: +420 607 931 391, e-mail: kuty@slshranice.cz

Ing. Mikuláš Říha
Lesy ČR, s. p. v Hradci Králové
Tel.: +420 731 161 217, e-mail: mikulas.riha@lesycr.cz

Organizační garant:
Ing. Zdeněk Vacek, Ph.D.
tajemník ČLS
tel.: +420 724 273 683, e-mail: tajemnik@cesles.cz
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Program semináře
(změna programu vyhrazena)

8:30 – 9:00

Registrace

9:00 – 9:15

Zahájení akce (Ing. Miroslav Kutý a Ing. Tomáš Krejzar, Ph.D.)

9:15 – 9:45

Mgr. Jan Korbelář (ČLA Trutnov)
Současná problematika učňovského lesnického školství

9:45 – 10:15

Ing. Mikuláš Říha (LČR)
Kvalifikovanost a potřebnost absolventů jednotlivých typů lesnických
škol na trhu práce

10:15 – 10:30 Přestávka na kávu
10:30 – 11:00 Ing. Daniel Vlkanova, Ph.D., MBA (LČR)
Motivace ke studiu středních lesnických škol
11:00 – 11:30 Ing. Zdeněk Mocek (VLS)
Aktivity státního podniku Vojenské lesy a statky ČR k zabezpečení
kvalifikovaných absolventů lesnických škol
11:30 – 12:00 Diskuse
12:00 – 13:00 Oběd
13:00 – 13:30 Ing. Miroslav Kutý (SLŠ Hranice)
Přechod absolventů středních lesnických škol na trh práce
13:30 – 14:00 Ing. Tomáš Krejzar, Ph.D. (MZe)
Podpora lesnického školství z pohledu MZe
14:00 – 14:30 Diskuse, závěr

Na Vaši účast se těší pořadatelé!
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Organizační pokyny:
1. Odborná akce se koná 16. 3. 2017 na SLŠ v Hranicích, Jurikova 588.
2. Přihlásit se můžete on-line (formulář u akce na webu ČLS) nebo vyplněním elektronického
formuláře v MS Word (stačí zaslat e-mailem). Vyplněné přihlášky zašlete nejpozději
do 14. 3. 2017.
Adresy:

e-mail pro zaslání přihlášky……. prihlasky@cesles.cz
on-line formulář ……………….. www.cesles.cz (kalendář akcí)
(Při on-line přihlášení již nemusíte zasílat formulář v MS Word!)

3. Na jednu přihlášku lze přihlásit i více účastníků, kteří mají stejnou kategorii vložného, a
úhradu provést jednou platbou. Při platbě do zprávy pro příjemce uveďte jméno/a
účastníka/ů.
4. Účastnický poplatek (kategorie vložného):
A1 – základní vložné placené bezhotovostně............................................... 690,- Kč
(zahrnuje účast na semináři, sborník, občerstvení)
A2 – základní vložné placené v hotovosti na místě ...................................... 750,- Kč
(zahrnuje účast na semináři, sborník, občerstvení)
S1 – vložné pro členy ČLS placené bezhotovostně ...................................... 590,- Kč
(zahrnuje účast na semináři, sborník, občerstvení)
S2 – vložné pro členy ČLS placené v hotovosti na místě ............................. 650,- Kč
(zahrnuje účast na semináři, sborník, občerstvení)
Částka je včetně DPH 21 %. Daňový doklad obdrží účastníci na místě.
5. Poplatek za účastníka (účastníky) uhraďte do 14. 3. 2017 ve prospěch účtu ČLS. Č. ú.:
262516170/0300 ČSOB, var. symbol: číslo proforma faktury při registraci on-line nebo vaše
IČ při registraci přes Word přihlášku, spec. symbol: 1702, k. s. 0308.
Do poznámky pro příjemce na platebním příkaze uveďte jméno přihlášeného účastníka!
6. Preferujeme bezhotovostní platbu, daňový doklad obdrží účastníci na semináři. Je možné
provést platbu i v hotovosti na místě.
7. Cestovné a případné další náklady si hradí účastníci sami nebo jejich vysílající organizace.
8. Nezúčastníte-li se semináře, pošlete za sebe náhradníka. Poplatek nebude vrácen, ale
zašleme sborník.
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