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Obecné informace k přijímacímu řízení 

 
 

✓ Obor H – tříletý obor vzdělání zakončený výučním listem – denní forma vzdělávání 

 

• Kód oboru: 41-53-H/02 

• Název oboru: Jezdec a chovatel koní 

 

 
 

✓ Informace k přihláškám 

 
• V prvním kole přijímacího řízení je možné podat maximálně dvě přihlášky. Na obou 

přihláškách musí být shodné pořadí škol a vybraných oborů vzdělání.  

 

• Na přihlášce musí být doloženo vysvědčení za poslední dva ročníky základní školy, 

ve kterých uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku (možno vyplnit na 2. 

straně přihlášky a nechat potvrdit na ZŠ – razítko a podpis ředitele nebo doložit úředně 

ověřené kopie obou vysvědčení). 

 

• U tříletých oborů je nutné potvrzení o zdravotní způsobilosti uchazeče(lékařský 

posudek) podle nařízení vlády č. 211/2010 Sb. v pl. znění. Podrobněji jsou zdravotní 

omezení popsána ve složce Zdravotní způsobilosti uchazeče ke vzdělávání. 

 

• Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami doloží aktuální platné potvrzení 

z pedagogicko-psychologické porady společně s přihláškou. 

 

• V dalších kolech přijímacího řízení není uchazeč omezen v počtu podaných přihlášek. 

 

• Přihlášky ke vzdělávání se podávají do 1. března 2021 osobně v podatelně školy nebo 

poštou (nejlépe doporučenou) na adresu: Střední škol chovu koní a jezdectví Kladruby 

nad Labem, č.p.105, 533 14. 

 

✓ Důležité termíny:  

 
• Ředitel školy vyhlásí kritéria přijímacího řízení do 31. 1. 2021. 

• Odevzdání přihlášky ke vzdělávání nejpozději do 1. 3. 2021. 

• Zveřejnění výsledků přijímacího řízení nejdříve 19. 5. 2021. 

• Odevzdání zápisového lístku do 10 pracovních dnů ode dne, kdy jsou zveřejněny 

výsledky přijímacího řízení (t. j. do 2. 6. 2021, den vyhlášení se do běhu lhůty 

nezapočítává). 

✓ Kontaktní údaje pro podávání informací týkajících se přijímacího řízení:  



 

Střední škola chovu koní a jezdectví Kladruby nad Labem 

Kladruby nad Labem 105 
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• Jindřiška Nováková - účetní 

telefon: 466 933 829 

e-mail: info@skola-kladrubynl.cz 

 

• Ing. Iveta Vejnarová -  zástupce ředitele pro teoretickou 

výuku 

telefon: 604 692 785 

e-mail: iveta.vejnarova@seznam.cz 

 
 

 

 

V Kladrubech nad Labem dne 10.12.2020 

 

 

 

MVDr. František Horák v. r. 

ředitel školy 

Ředitel školy vyhlásí kritéria přijímacího řízení   

Ředitel školy vyhlásí kritéria přijímacího řízení   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


