
Střední škola chovu koní a jezdectví Kladruby nad Labem, 
 Kladruby nad Labem 105, Kladruby nad Labem 533 14 

tel.: 466 933 829, 
e-mail: info@skola-kladrubynl.cz, http: www.skola-kladrubynl.cz 

___________________________________________________________________________ 
 
 

Informace k nástupu do školy pro žáky 1. ročníků 2020-2021 
          
         Informační schůzka v červnu se konat nebude. 
 

Vedení SŠChKJ oznamuje, že nástup žáků do prvního ročníku denního studia bude 
 

v úterý 1. září 2020 
 

Mezi 8.00 – 11.00 hod. postupně proběhnou v jednotlivých třídách 1. ročníku vstupní 
pohovory žáků a jejich zákonných zástupců s pedagogickými pracovníky, potom se žáci 
ubytují na domově mládeže. Od 11.00 hodin bude společné shromáždění a zahájení školního 
roku. Pokud by nemohl žák ze závažných důvodů (nemoc apod.) nastoupit ke studiu 2. září, 
oznamte nám to, prosím na e-mail: info@skola-kladrubynl.cz. 

 
Žák si do školy přiveze: 
 

1.   občanský průkaz 
2. průkaz zdravotní pojišťovny 
3. výpis z lékařské karty žáka 
4. Potřeby na domov mládeže: osobní prádlo, nutné oblečení, přezůvky (na domov 

mládeže i do školy), hygienické potřeby, šití, čištění na obuv, ramínka na šaty,osobní 
léky, běžně používané léky (např. Paralen, kapky do nosu apod.), elastické obinadlo, 
náplast s polštářkem, 150 Kč záloha na zámek u šatní skříňky, je zde možnost 
vlastního povlečení, 2 barevné fotografie (jako na OP) 

5. Potřeby pro odborný výcvik: jezdecké boty s hladkou podrážkou nebo jezdecká 
perka s hladkou podrážkou a chapsy na zip (ne suchý zip), tříbodovou jezdeckou 
přilbu, pracovní jezdecké kalhoty, jezdecké rukavice, jezdecký bičík, popř. 
bezpečnostní vestu (tu dle uvážení), gumové holínky, plášť do deště nebo pláštěnku, 
bundu dle ročního období a počasí  

6. Potřeby pro tělesnou výchovu: teplákovou soupravu, cvičební úbor, dvojí sportovní 
obuv - na ven a do tělocvičny (do tělocvičny boty se světlou podrážkou!) 

7. Potřeby pro teoretickou výuku: peníze na zaplacení půjčovného za učebnice (150,-
Kč), nákup sešitů (cca 300,-Kč), nákup učebnice – cizí jazyk (anglický jazyk cca 760,- 
německý jazyk cca 450,- Kč), psací potřeby, pravítko, případně obyčejnou kalkulačku 

8. fotokopii závěrečného vysvědčení z ročníku, ve kterém ukončil povinnou školní 
docházku /pokud nastupuje ze ZŠ/ nebo poslední výroční vysvědčení /pokud nastupuje 
z jiné SŠ nebo SOU/ nebo maturitní vysvědčení nebo výuční list a vysvědčení o 
závěrečné zkoušce /pokud nastupuje po ukončení jiné SŠ nebo SOU/.  

 
 
V Kladrubech nad Labem dne 27.4.2020            MVDr. František Horák v. r. 
                                                                                                         ředitel SŠChKJ  
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