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Dubáček

Rekvaliﬁkační kurz na údržbu veřejné zeleně

V průběhu března a dubna, přesněji v termínu od 18. 3. do 17. 4. 2013,
se konal rekvaliﬁkační kurz „Údržba veřejné zeleně“, jenž byl rovněž avizován formou inzerce v Dubáčku. Jedinečné možnosti získat teoretické
i praktické zkušenosti v oboru údržby veřejné zeleně využilo celkem osm
účastníků, z toho čtyři přímo z Dubé.
Měsíční rekvaliﬁkační kurz se skládal z 50 hodin teorie (hodiny probíhaly v České Lípě), 50 hodin praxe (praktická část se odehrávala na pozemcích ﬁrmy Návrhy a realizace zahrad ve Ždírci) a zakončen byl zkouškou
z profesní kvaliﬁkace na údržbu veřejné zeleně podle zákona 179/2006.,
Sb. o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání.
V rámci teoretické přípravy získali účastníci kurzu znalosti v oblasti:
−
historie zahrad
−
stavebních materiálů
−
okrasných rostlin ve veřejné zeleni
−
dendrologie
−
výsadby stromů keřů a květin
−
péče o veřejnou travnatou plochu
−
významu a struktury květinových záhonů
−
výsadby a péče o zahradní růže
−
ochrany rostlin, výživy a hnojení
−
strojů, zařízení a automatických zavlažovacích systémů.
Všechny tyto oblasti byly následně procvičeny také v praktické části, při
níž se absolventi kurzu učili např. vysadit prostokořennou okrasnou dřevinu
nebo okrasnou dřevinu s kořenovým balem a ošetřit ji po výsadbě, pro-

vádět řez zahradních růží, realizovat výsadbu květinového záhonu, založit
trávník, správně pracovat se stroji jako je vertikutátor atd.
Úroveň teoretických znalostí i praktických dovedností všech účastníků
kurzu byla ověřena při závěrečné zkoušce z profesní kvaliﬁkace Údržba
veřejné zeleně dne 17.4. 2013 ve Ždírci, a to za přítomnosti a dohledu zástupce autorizujícího orgánu Ministerstva zemědělství Ing. Ondřeje Brožky
a zástupkyň Hospodářské komory ČR.
Všichni účastníci složili zkoušku bez problémů, a to především díky vynikající přípravě, kterou jim poskytla paní Miroslava Komárková, pod jejímž
vedením se celý kurz uskutečnil. Všem absolventům tímto blahopřejeme
ke skvělému výsledku.
Jak uvedla sama Miroslava Komárková, osvědčení o profesní kvalifikaci je veřejnou listinou podobně, jako např. vysvědčení, výuční listy nebo diplomy o absolutoriu a má celostátní platnost. Skutečnosti
v něm uvedené mohou být uplatněny při každém občanskoprávním
a pracovněprávním vztahu, tedy i při prokazování dosažené kvalifikace
zaměstnavateli. Toto osvědčení o profesní kvalifikaci je zároveň platné i
v zemích Evropské unie.
Díky tomuto kurzu tudíž jeho absolventi získali profesní kvaliﬁkaci, která jim může výrazně pomoci uplatnit se v této oblasti na trhu práce. To je
také hlavním cílem celého projektu.
Jedním z absolventů zmíněného kurzu je také koordinátorka pro VPP
a VS města Dubá paní Martina Šepsová, která má nyní již plně na starost
právě péči o veřejnou zeleň (údržbu travnatých ploch, okrasné záhony,
péči o živé ploty apod.) a pod níž spadají pracovnici na veřejně prospěšné práce a VS. Mít kvaliﬁkované pracovníky je pro každou obec obrovská
výhoda a město Dubá bude mít hned čtyři takové. Kromě vedoucí těchto
pracovníků totiž kurz úspěšně absolvovali také tři uchazeči, kteří budou
v Dubé vykonávat veřejně prospěšné práce.
Podle informací zástupkyň Hospodářské komory ČR je město Dubá
prvním městem, které získalo, nebo chcete-li zaměstnalo, pracovníky, jež
získali profesní kvaliﬁkaci právě tímto způsobem. Věříme, že nebudeme
poslední.
Pro všechny, které tento článek zaujal mám potěšující zprávu a vzkaz
od paní Komárkové. Nový rekvaliﬁkační kurz Údržba veřejné zeleně bude
probíhat v termínu od 9. 9. 2013 do 8. 10. 2013, a to přímo ve městě Dubá.
Zájemci o kurz, kteří jsou vedeni v evidenci Úřadu práce, mohou zažádat
o proplacení tohoto kurzu na pobočce Úřadu práce v České Lípě.
Jak postupovat?
Musíte vyplnit žádost o proplacení kurzu Úřadem práce, tento formulář je možné získat na telefonním čísle 604 426 397 a bude Vám zaslán
poštou na vaši adresu. Po obdržení formuláře je třeba kontaktovat pracovnici Úřadu práce v České Lípě paní Blanku Svojanovskou na tel. čísle
950 108 460 a domluvit si termín pohovoru. Na pohovor přineste formulář
a uveďte důvody Vašeho zájmu o rekvaliﬁkační kurz. Vyčkejte na vyjádření úřadu práce.
Žádost o zvolenou rekvaliﬁkaci je nutné na Úřad práce donést minimálně 14 dnů před termínem zahájení kurzu, aby bylo možné požadavek
Úřadem práce posoudit a administrativně zpracovat.
Více informací naleznete na http://www.profesni-kvaliﬁkace.cz
Zuzka Martínková

