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Pomocný pracovník v zemědělství
Pomocný pracovník v zemědělství provádí pomocné práce v zemědělské výrobě (polní rostlinná výroba, živočišná výroba,
zahradnické práce).
Odborný směr:
Odborný podsměr:
Kvalifikační úroveň:
Alternativní názvy:
Regulovaná jednotka
práce:

Zemědělství a veterinární péče
nezařazeno do odborného podsměru
Základní vzdělání; Střední vzdělání bez výučního listu; Střední vzdělání s výučním listem
dvouleté
Pomocný chovatel v zemědělství, Pomocný dělník v zemědělství, Pomocný dělník, Sezónní
pracovník v zemědělství
Ne

Pracovní činnosti
Zpracování půdy, hloubení jam.
Výsadba rostlin, dřevin, včetně základního ošetření po výsadbě.
Zálivka, okopávka, odplevelování zemědělských plodin, zahradnických rostlin a dřevin během vegetace.
Pomocné práce při sklizni zemědělských a zahradnických produktů.
Manipulační práce v zemědělské výrobě (přesuny hmot, materiálu, zemědělských produktů).
Obsluha jednoduchých strojů a zařízení.
Základní údržba jednoduchých zařízení, strojů a ručního nářadí.
Pomocné práce při přípravě a úpravě krmiv.
Pastva při všech způsobech pastevní techniky.
Čištění a desinfekce stájí.
Úklidové práce v provozních prostorech.
Expedice hotových výrobků a zboží.
Provádění běžných kontrolních činností.

CZ-ISCO
9211 - Pomocní pracovníci v rostlinné výrobě
9212 - Pomocní pracovníci v živočišné výrobě
9214 - Pomocní pracovníci v zahradnictví

Příklady činností
Příklady činností ze soukromého sektoru

Tarifní
stupeň

Manipulace s materiály (např. s pytli obilí, hnojiva, brambor, s pytli jadrných krmiv, balíky sena a slámy
apod.).

3

Manipulační práce ve sklepě při technologii výroby vína.

3

Manipulační práce při obsluze včelstev a obsluha jednoduchých zařízení při získávání a zpracování včelích
produktů.

3

Přesuny a vyskladňování hospodářských zvířat, včetně jejich vážení.

2

Výsadba rostlin v předepsaném sponu, výsadba dřevin.

2

Vysazování ovocných dřevin, úpravy kořenů a ostatní práce bez řezu koruny.

2

Čištění a nabroušení nářadí na zpracování půdy (rýče, motyky apod.).

2

Třídění, úprava a vysazování sazenic révy vinné.

2
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Tarifní
stupeň

Příklady činností ze soukromého sektoru
Čištění a ošetřování hospodářských zvířat.

2

Ruční práce na vinici v době vegetačního klidu a v době vegetace.

2

Obsluha sklízecích zařízení (třídicích pásů) s vícečlennou obsluhou (sklizeň brambor).

2

Ruční přihnojování ovocných dřevin ve školkách.

2

Ruční výsadba běžných květin, rostlin a zeleniny na záhony.

1

Ruční sklizeň zeleniny, květin, ovoce a léčivých rostlin.

1

Přivádění zvířat do manéže a jejich odchyt a odvádění do stájí.

1

Přesun zeminy na malou vzdálenost.

1

Obrývání ovocných dřevin.

1

Obdělání půdy.

1

Hloubení jam pro založení školkařského materiálu.

1

Čištění výběhů, stájí a ostatních chovných prostorů a příprava krmiv podle pokynů.

1

Zálivka rostlin, odplevelování zahradnických kultur.

1

Pracovní podmínky
Název

1

2

Zátěž teplem

x

x

Zátěž chladem

x

x

Zátěž prachem

x

x

Zátěž chemickými látkami

x

x

Zátěž invazivními alergeny

x

x

Celková fyzická zátěž

x

Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny)

x

Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin

x

Zátěž hlukem

x

Zátěž vibracemi

x

Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění

x

Zátěž ionizujícím zářením

x

Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů

x

Zraková zátěž

x

3

4
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Název

1

Lokální zátěž jemné motoriky

x

Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru

x

Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách

x

Práce ve výškách

x

Duševní zátěž

x

Zvýšené riziko úrazu pracovníka

x

Zvýšené riziko obecného ohrožení

x

Pracovní doba, směnnost

x

2

3

4

Legenda:

1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska
nevýznamný.
2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je
akceptovatelný pro zdravého člověka.
3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních
technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor
preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání
Školní vzdělání
Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:
Typ

Název

Kód

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:
Typ

Název

Kód

KKOV

Základní vzdělání v oboru základní škola

7901C

AKSO

Základní škola

7901C01

KKOV

Střední vzdělání s výučním listem

xxxxE

Kompetenční požadavky
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Odborné dovednosti
Kód

Název

Úroveň 1-8

Vhodnost

c11.A.6082

Sběr, ošetření a třídění vajec

2

Nutné

c11.A.6091

Vyvádění a vážení prasat a dalších hospodářských zvířat

2

Nutné

c12.A.6020

Sklizeň, skladování a expedice různých druhů zemědělských plodin a jeho
úpravy pro prodej včetně manipulace s pytli

2

Nutné

c11.B.1911

Obsluha jednoduchých strojů a zařízení v rostlinné a živočišné výrobě

2

Nutné

c12.A.7014

Sázení zeleniny

2

Nutné

c13.D.8911

Třídění ovoce při sklizni a expedici

2

Nutné

c11.A.5001

Údržba stájí a ohrad pro hospodářská zvířata, posouzení mikroklimatu v
objektech pro zvířata

2

Nutné

c12.A.1020

Sečení trávy

2

Nutné

c11.A.4011

Základní údržba strojů a nářadí v rostlinné a živočišné výrobě

2

Nutné

c11.A.8021

Napájení, krmení a pasení hospodářských zvířat

2

Nutné

Úroveň 1-8

Vhodnost

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti
Kód

Název

c12._.0006

zelinářství

2

Výhodné

c13._.0001

ovocnictví

2

Výhodné

c13._.0002

květinářství

2

Výhodné

c12._.0005

zásady pěstování zemědělských plodin, sklizeň, posklizňová úprava a
skladování

2

Nutné

l24._.0018

bezpečnost práce a požární ochrana

2

Nutné

c11._.0041

zásady chovu hospodářských zvířat a jejich produkce

2

Nutné

c12._.0016

vinohradnictví

2

Výhodné

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti
Kód

Název

b03

Numerická způsobilost

Úroveň 0-3
1
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Obecné dovednosti
Kód

Název

b06

Jazyková způsobilost v češtině

Úroveň 0-3
1

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Měkké kompetence
Kód

Název

Úroveň 0-5

2.1

Kompetence k efektivní komunikaci

2

2.2

Kompetence ke kooperaci

2

1.2

Kompetence k flexibilitě

1

4.5

Kompetence k samostatnosti

2

4.1

Kompetence k aktivnímu přístupu

2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf

Zdravotní podmínky
Onemocnění omezující výkon povolání
Onemocnění oběhové soustavy.
Poruchy termoregulace.
Onemocnění ledvin.
Závažná endokrinní onemocnění.
Závažná onemocnění dýchacích cest a plic.
Závažná onemocnění ledvin, močových cest.
Závažná degenerativní a zánětlivá onemocnění pohybového systému.
Chronická onemocnění dýchacích cest s poruchou funkce včetně alergických onemocnění a těžších funkčně
významných deformit hrudníku.
Závažná chronická onemocnění kůže a spojivek.
Závažná orgánová onemocnění podle toxikologických vlastností látek.
Alergická onemocnění kůže, dýchacích cest a spojivek.
Pozitivní alergická anamnéza.
Imunodeficitní stavy.
Chronická onemocnění jater.
Závažné poruchy krvetvorby a krvácivé stavy.
Onemocnění oběhové soustavy s funkčním omezením.
Chronická onemocnění dýchacích cest a plic s těžší poruchou funkce.
Závažná onemocnění páteře.
Onemocnění končetin s poruchou funkce včetně poúrazových stavů.
Nemoci pohybového systému, omezující pohyblivost a svalovou sílu.
Závažné stavy po úrazech či operacích pohybového systému.
Poruchy prokrvení končetin.

Onemocnění vylučující výkon povolání
Chladová alergie.
Prokázaná přecitlivělost na chemické látky pracovního prostředí.
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Chronická, prognosticky závažná orgánová onemocnění podle toxikologických vlastností látek.
Astma bronchiale či jiná prognosticky závažná alergická onemocnění.
Prognosticky závažné imunodeficitní stavy.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné
pouze po konzultaci s lékařem.
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