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ZÁKLADNÍ INFORMACE PRO STUDENTY BUDOUCÍCH PRVNÍCH ROČNÍKŮ A JEJICH RODIČE 

ŠKOLNÍ ROK 2020-2021 

Milí budoucí žáci, 

Byli jste přijati na střední školu: 

Střední škola chovu koní a jezdectví Kladruby nad Labem, Kladruby nad Labem 105, obor studia: 41-

53-H/02 Jezdec a chovatel koní. 

Zahájení školního roku bude ve středu 1. září 2021 od 7:30 hod v učebně 1. ročníku a multimediální 

učebně, kde proběhne vstupní pohovor žáků a jejich zákonných zástupců s třídním učitelem a dále 

kontrola osobních údajů, zařazení do jazykové skupiny a pohovor s učitelem odborného výcviku. Poté 

se žáci ubytují na domově mládeže.  

Od 11 hodin bude v prostorách školy společné shromáždění a zahájení školního roku.  

Pokud by nemohl žák ze závažných důvodů nastoupit ke studiu 1. září 2021, oznamte nám to prosím na 

email:  

info@skola-kladruby.cz nebo telefonicky 466 933 829 

Důležité kontakty: 

- třídní učitelka:  Mgr. Lucie Farkašová , Ing. Vlasta Höcková 

- ředitel školy:     MVDr. František Horák: 602 853 674 

- zástupce ředitele pro teoretické vyučování a výchovná poradkyně: Ing. Iveta Vejnarová, 

tel.: 604 692 785 

- vedoucí odborného výcviku: Jana Cincibuchová : 775 508 899  

- domov mládeže: 721 471 784  

- školní jídelna: 721 181 580  

- sekretariát, účetní: 723 731 136  

- ekonomka: 723 731 181 

 
Další důležité informace: 

1. Seznam věcí pro ubytování na domově mládeže pro žáky prvních ročníků 

- 2x fotografie (formát průkazové foto) 

- vyplněnou smlouvu o ubytování 2021/2022 (ke stažení na webových stránkách školy) 

- zámek se širším ouškem pro uzamčení věcí v šatní skříňce 

- přezůvky 

- notýsek A6 40 listů 
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- pro vaření na kuchyňkách vlastní vybavení z hygienických důvodů (hrníček, příbor, talíř, miska do 

mikrovlnky………), varné konvice zapůjčíme - prosíme nevozit; 

 

2. Peníze na zaplacení půjčovného za učebnice a nákup sešitů cca 500 Kč a nákup učebnic Německý 

jazyk 450 Kč nebo Anglický jazyk 760 Kč; 

3. Odhlašování obědů:  

- žák si při svém příjezdu (neděle večer, případně pondělí ráno) v jídelně vyzvedne stravovací kartu, 

tímto je automaticky přihlášen ke stravování; 

- v případě odjezdu (pravidelného i předčasného) kartu do kuchyně vrací (tímto jsou obědy automaticky 

odhlášeny); peníze za neodhlášené obědy se zpětně nevracejí;  

 

4. Absence a její omlouvání:  

- žák je povinen svou absenci neprodleně (nejdéle však do tří dnů od jejího započetí) nahlásit; pokud tak 

neučiní, jsou mu hodiny absence automaticky započítány jako neomluvené; 

- písemná omluvenka (v omluvném listu) musí být předložena do tří dnů od návratu žáka do školy (a to i 

v týdnech, kdy je žák na odborném výcviku!); pokud tak neučiní, jsou mu dny absence automaticky 

započítány jako neomluvené; 

- pro absence delší než tři dny je žák povinen předložit potvrzení lékaře; 

 

5. Žádost o uvolnění z výuky:  

- žádost podává žák s dostatečným předstihem:  

- a) uvolnění v délce 1 dnu: písemnou žádost předává k rozhodnutí třídní učitelce;  

- b) 2 dny a více: žádost předává řediteli školy; 

- svoji žádost zdůvodní; formulaci „rodinné důvody“ není možno použít; v případě, že se jedná o svatbu, 

pohřeb, závěrečné zkoušky v autoškole, ozdravný pobyt atd., doloží oznámení, či razítko autoškoly atp.; 

- žádosti nemusí být automaticky vyhověno (zvl. u žáků s prospěchovými, kázeňskými problémy); 

 

6. Mimořádné uvolnění:  

- žák vyzvedne formulář (tzv. ‚mimořádku‘) u třídní učitelky, která o uvolnění rozhoduje; následně 

předloží k podpisu zástupkyni, řediteli školy, nakonec získává podpis na domově mládeže; 

 

7. Další důležité informace o škole naleznete na:  www.skola-kladrubynl.cz; na stránkách je k dispozici 

Školní řád, Organizace školního roku, aktuální jídelní lístek, důležité kontakty atp. 

 

V Kladrubech nad Labem, dne 13. 8. 2021                     MVDr. František Horák v. r.                                                                                                 

ředitel SŠCHKJ                               

 

http://www.skola-kladrubynl.cz/

