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 STŘEDNÍ ZAHRADNICKÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ S. R. O. 

IČ: 03036600, se sídlem:  Veleslavínská 282/45, 160 00  Praha 6 

místo poskytovaného vzdělávání:  Hloubětínská 78/26, 198 00  Praha 9   

www.zahradnickaskola.cz, email: sekretariat@zahradnickaskola.cz 

 

 

Informační zpravodaj   

p r o  r o d i č e  a  ž á k y  s t ř e d n í  š k o l y   

školní rok 2020 – 2021 

 

Vážení rodiče a žáci, 

předkládáme Vám aktuální informace pro školní rok 2020 - 2021. Tyto informace Vám 

pomohou blíže se seznámit s organizací studia a s průběhem výchovy a vzdělávání. 

 

 

1. KONTAKTY   

 

Jednatelka školy 

 

JUDr. Lívia Kaněrová 

 

sekretariat@zahradnickaskola.cz 

 

Ředitel školy Ing. Bc. Ivan Roušal reditel@zahradnickaskola.cz 

 

Vedoucí učitel 

praxe  

Ing. Lucie Pelčáková, DiS. lpelcakova@zahradnickaskola.cz 

mobil: 602 602 515 

Výchovný 

poradce 

Ing.Mgr.Martina Škorpilová mskorpilova@zahradnickaskola.cz 

mobil: 602 402 707 

Sekretariát školy 

 

Martina Řeháková 

 Po – Čt  7,30 – 15,00 

 Pá          7,30 – 14,00 

tel: 267 910 144, mobil: 602 402 707 

e-mail: 

sekretariat@zahradnickaskola.cz 

Školská rada JUDr. Lívia Kaněrová 

Jitka Jarošová 

Ing. Martina Škorpilová 

za zřizovatele 

za zák.zast.nezlet.ž.a zást..zletilých žáků 

za školu 

Pověřenec GDPR PaedDr. Pavel Skácelík gdpr@skacelik.cz 

 

    

 

 

http://www.zahradnickaskola.cz/
mailto:mskorpilova@zahradnickaskola.cz
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2. FORMY STUDIA  

 

STUDIJNÍ OBOR ZAHRADNICTVÍ – střední vzdělání s maturitní zkouškou 

UČEBNÍ OBOR ZAHRADNÍK – střední vzdělání s výučním listem 

UČEBNÍ OBOR PRODAVAČ   zaměření na prodej květin – střední vzdělání s výučním listem 

 

Kurzy : Kurz Zahradník (jednoletý) 

              Floristické kurzy  (4x ročně) 

              Greenkeeper – rekvalifikační 

              Škola seniorů (jednoletá) 

              I n f o r m a c e  n a  w e b o v ý c h  s t r á n k á c h  

 
3. ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU   

 

Prázdniny:   podzimní            čtvrtek 29.10. a pátek  30.10.2020  

  vánoční              středa  23.12.2020 – neděle  3.1.2021 

  pololetní             pátek   29.1.2021 

  jarní                    pondělí 1.3. – neděle 7.3. 2021 

  velikonoční        čtvrtek  1.4. 2021 

             hlavní                 od čtvrtka 1.7. do úterý 31.8. 2021 

 

Ředitelská volna:  pondělí 16.11. 2020  

                                     

Státní svátky:              pondělí 28.9. 2020, středa 28.10. 2020, úterý 17.11. 2020 

                                                            

Třídní schůzky:          7.9. 2020      (pondělí) od 16,00 hod  

                                    25.11. 2020  (středa)  s vánoční prodejní výstavou od 16,00 hod 

                                    21.4. 2021   (středa) od 16,00 hod. 

        

Ukončení školního roku:     1.A 1.U 2.U    30.6.  2021 

                                                   2.A                  23.6.  2021    

       3.A                 16.6.  2021 

       4.A a 3.U (podle harmonogramu Cermatu a NPI) 

 

Maturitní zkoušky:                  Jarní zkušební období 2021 (dle harmonogramu Cermat) 

                                                   (odevzdání přihlášek včetně potvrzení z PPP)        1.12. 2020) 

 

Závěrečná zkouška:                 Jarní zkušební období - červen 2021  

                                                   (písemná, praktická, ústní zkouška) 
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      4. AKCE ŠKOLY 

 

Dny otevřených dveří:   středy  16.9., 14.10.,  11.11. 2020  ( 9,00 – 17,00) 

                                         4. a 5.12. 2020  (Pá 9,00-17,00  So 9,00-12,00) s vánoční výstavou 

                                         středy  13.1. a 10.2. 2021   ( 9,00 – 17,00) 

 

Projektový týden : 6. – 9.4. 2021 (3.4.A,3.U) 

Prezentace, soutěže, výstavy   dle info na webových stránkách     

                         

UČITELSKÝ SBOR na střední škole a třídní  učitelé ve školním roce 2020 – 2021 

   (e-mailové adresy učitelů najdete na webových stránkách školy)      

 

                                                         

5. PRŮBĚH VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ  

 

Průběh výchovy a vzdělávání školy vychází ze školských právních dokumentů, 

zejména školského zákona, vyhlášek o středních a vyšších odborných školách a dále  

ze školního řádu. Žáci jsou se školním řádem seznámeni na začátku každého školního roku  

a mají jej trvale k dispozici ve třídách. Zdůrazňujeme nutnost minimální absence zmiňované 

v uvedených dokumentech. Vysoká absence ve škole (skryté záškoláctví tolerované rodiči)  

je hlavní příčinou neúspěšného studia na škole! 

Všechny významné dokumenty týkající se chodu školy jsou zveřejněny na webových 

stránkách školy (www.zahradnickaskola.cz)  

Rodiče mají k dispozici aktuální stav výsledků vzdělávání. Výsledky vzdělávání 

rodiče zjistí na webových stránkách školy v části Bakaláři. Na webových stránkách školy 

zveřejňujeme rozvrh hodin a jeho změny. 

Školní řád mají rodiče a žáci školy k dispozici ve třídách a na webových 

stránkách školy. 

Upozorňujeme rodiče a žáky, že rodiče přebírají odpovědnost za žáky při dojezdu domů.  

To platí i v případě uvolnění žáka v průběhu vyučování. 

  Žádáme rodiče, aby sledovali své děti i mimo školu. V posledních letech jsou více než 

dříve ohroženi nebezpečím návykových látek. Jejich případnou distribuci nebo požívání lze 

klasifikovat na základě platných právních předpisů jako hrubý přestupek školního řádu  

až s možností vyloučení ze školy. 
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6. RŮZNÉ INFORMACE 

 

a/ Obědy a občerstvení: jsou denně zajištěny firmou a provozem nápojových a potravinových 

automatů. 

b/ Mikroklimatické podmínky ve škole:  se řídí vyhláškou č. 410/2005 Sb. 

c/ V areálu školy je květinová prodejna a vazárna 

d/ Veřejné střední školy v ČR neposkytují zdarma sešity a jiné pomůcky, a proto je nutné tyto věci  

na začátku školního roku zakoupit. Doporučujeme vyčkat pokynů vyučujících jednotlivých předmětů. 

f/ Žáci mají po dobu studia k dispozici zdarma internet a e-mailovou poštu. Využívání výpočetní 

techniky se řídí samostatným provozním řádem učeben, s nímž budou žáci seznámeni na začátku 

školního roku. 

i/ Žáci obdrží studijní průkaz. Ten slouží k zapisování klasifikace (vedou si jej sami), absence  

ve škole a prokazování studia na střední škole. Rodiče prostřednictvím žáků obdrží heslo k dálkovému 

přístupu do programu evidence klasifikace (program Bakaláři).  

j/ Žáci si mohou zakoupit základní zahradnické nářadí (zahradnické nůžky, roubovací nůž, brousek) 

pro praktickou výuku přímo ve škole od firmy Bahco v měsíci září za slevové ceny. 

k/ Škola pro žáky zajišťuje studentskou kartu ISIC, cena je 290,-Kč, žáci dodají 1x fotografii  

l/ Žáci mohou  obdržet klíč od šatní skříňky na školní rok s vratnou zálohou 70,- Kč.  

m/ Žáci maturitního oboru Zahradnictví platí jednotné školné ve výši 12 000,-Kč za rok 

     (způsob platby: měsíčně, půlročně nebo najednou) 

 

Ředitelství školy děkuje touto formou všem rodičům a přátelům školy za dobrou spolupráci a 

pomoc škole. 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Praze  1. 9. 2020                                                          Ing. Bc. Ivan Roušal 

                                                                                               ředitel školy 
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Žádáme rodiče, aby nám během prvních dvou týdnů v září 2020 předali potvrzení  

o převzetí těchto informací.  

 

Zde odstřihněte a vyplněné odevzdejte třídnímu učiteli 

…………………………………………………………………………………………………. 

 

Jméno žáka: __________________________________________ Třída:___________ 

 

a) Seznámil jsem se s Informačním zpravodajem pro školní rok 2020/2021 a se 

školním řádem školy 

 

b) ⃰ Souhlasím – nesouhlasím s možností orientačního testování přítomnosti 

návykových látek v organismu mého syna/mé dcery, existuje-li důvodné podezření 

z požití návykové látky a možného ohrožení jeho/jejího zdraví. 

 

c) ⃰  Souhlasím – nesouhlasím se zdravotním ošetřením svého dítěte  a pověřuji   

zaměstnance školy  k doprovodu mého syna/dcery ke zdravotnímu ošetření,  

a to v případě  úrazu nebo vážných zdravotních problémů. 

 

d) ⃰  Souhlasím – nesouhlasím s pořizováním fotografií, audio či video záznamů mého 

dítěte a  s uveřejněním těchto fotografií či záznamů na webových stránkách školy, v 

tisku a na nástěnkách školy.  

 

 

⃰  Nehodící se škrtněte 

 

Dne:                                    2020 

                                                                    ______________________ 

                                                                                  podpis rodičů nebo zákonných zástupců 

                                                                                                   a zletilých žáků 

                                                                                                      


