
Informace pro žáky nastupující do 1. ročníku  

ČZA Mělník 

 
Oznamujeme Vám, že zahájení školního roku 2020/2021 na České zahradnické 

akademii Mělník 

je  v úterý 1. září 2020 v 8 hodin. 

Ubytování v domově mládeže  

Přihláška: 

Ubytování je poskytováno ve dvou – čtyřlůžkových pokojích, cena 1100,- Kč/měsíc. 
Pokud máte zájem o ubytování,  zašlete vyplněnou přihlášku obratem na adresu 
školy  Česká zahradnická akademie Mělník, sady Na Polabí 411, 276 01 Mělník 
nejpozději do 31.8.2020. Potvrzení o přijetí na DM nezasíláme, kapacita je 
dostačující. 

Nástup: 
Na domově mládeže mají ubytování zajištěno ti žáci, kteří zaslali vyplněnou 
přihlášku. Nástup do domova mládeže je možný 30.8. 2020 od 15 hodin.  
V 19 hodin se koná schůzka pro žáky 1. ročníků s vychovatelkami. 

Ceny a způsob úhrady: 

1. Ubytování  1100 Kč/měsíc 
2. Stravování celodenní 88 Kč  (snídaně, svačina 25 Kč, oběd 30 Kč,  

I. a II. večeře 33 Kč) 
3. Ubytovné se platí společně se stravným na účet č. 164796527/0600 
4. Doporučovaná výše měsíční zálohy je 2900 Kč. První splátka (na září 2020) je 

vybírána v hotovosti 2.9.2020 v kanceláři vedoucí ŠJ. Další platbu (na říjen 
2020) doporučujeme  řešit trvalým příkazem k úhradě nebo k inkasu  ke dni 
20.9.2020 a pak vždy k 20. dni předchozího měsíce. Přeplatky se mohou 
vracet vždy ke konci kalendářního roku, případně na konci studia. 

5. Není možné platit ubytování jen za část měsíce. 

Informace pro přihlášené k ubytování: 
Žáci budou potřebovat: 

- osobní prádlo, pyžamo, neklouzavou domácí obuv  

- osobní potřeby, mýdlo, ručník, žínku, pastu na zuby 

-  své léky (určitě Paralen,  náplast),  

- šicí potřeby, příbor, vlastní hrnek, talíř (z jídelny není možné vynášet  
   nádobí na pokoje) 

      - lehkou deku (jako přehoz na postel), zapůjčujeme larisy  

      - dvě fotografie (jednu do školy a jednu na DM) 

      -  dva visací zámky s  klíči na skříňku (jedna skříňka ve škole a jedna na  
         DM) 



Stravování ve školní jídelně 

Jídelna zajišťuje celodenní stravování  pro žáky a studenty školy a pro cizí strávníky.  

a) Pro ubytované na DM  začíná  strava začíná snídaní  vždy v pondělí a končí 
obědem  a  studenou večeří (balíček na cestu) v pátek.  Snídaně, večeře  
a obědy v rámci učební nebo individuální praxe konané na školním statku jsou  
vydávány v jídelně Domova mládeže Neuberk a obědy v rámci teoretické 
výuky ve škole.  

b) Pro dojíždějící jsou určeny obědy v jídelně školy, případně v jídelně na 
Neuberku (při výuce učební nebo individuální praxe) 

Stravu si každý žák objednává dle vlastních požadavků na boxu nebo přes internet.  
Přístupové heslo bude žákovi přiděleno 1. září. 

V jídelně je nainstalován automatizovaný bezstravenkový systém a žáci se stravují 
prostřednictvím čipu, který je vydán po zaplacení 120,- Kč v hotovosti (peníze na čip 
přinesou žáci s sebou 1. den školy).  Čip slouží i k tisku na hlavní kopírce ve škole a 
ke  vstupu do budovy školy.  Čip se po ukončení studia nevrací. V případě ztráty 
nebo zničení čipu si musí žák zakoupit čip nový. Je však v zájmu strávníka, aby toto 
urychleně nahlásil vedoucí jídelny. Od tohoto okamžiku bude platnost čipu ukončena 
a znemožněno tak vybrání stravy. Čipy budou nahrazeny v průběhu září kartou ISIC. 
V tom případě se částka za čip 120 Kč vrací. 

Objednávání stravy: 

Přihlášení stravy na nový měsíc provádí vedoucí jídelny automaticky po přijetí 
pravidelné platby. Odhlášky, změny druhu jídla nebo výdejního místa je nutné 
provést den předem do 14 hodin (na terminálu nebo přes internet) 

Objednávání a odhlašování je možno provést i telefonicky na tel. 315 636 231 
(vedoucí školní jídelny). 

Při neodhlášení stravy je nárok na zvýhodněnou cenu 1. den nepřítomnosti, 
další dny budou odečítány za plnou cenu. 

Objednávání stravy je podmíněno dostatečným peněžním kreditem 

Způsob úhrady stravného: 

1. Peníze je možno zasílat z účtu na náš účet č. 164796527/0600 . 
Doporučujeme založit trvalé příkazy tak, aby peníze byly k 20. dni 
předcházejícího měsíce na účtu školy. 

2.  1. platba v hotovosti (1. září) a další platba na říjen ke 20.9. 2020.  
3. Výši záloh si určuje strávník tak, aby mu pokryly stravné. 
4. Doporučená výše činí 1800 Kč/ měsíc  (celodenní strava) a 700 Kč /měsíc 

(jen obědy). 
5. Zálohy budou vyúčtovány až při ukončení stravování (zpět na účet, 

z kterého peníze přicházejí). Jako variabilního symbol uvádějte rodné 
číslo dítěte.     

6. Peníze je možno složit v též  hotovosti u vedoucí jídelny.  

 
Žáci budou s obsluhou terminálů i dalšími podrobnostmi seznámeni 
hromadně 1. den školního roku, zakoupí si čipy a  ubytovaní mají   
od 1.9. 2020   automaticky zajištěnu celodenní stravu. 



Učebnice a pomůcky na výuku 

Anglický jazyk – učebnice  Maturita Solutions  intermediate hromadně objedná škola, 
stupeň úrovně (cena cca 700 Kč) 

Český jazyk- doporučená učebnice Odmaturuj z Českého jazyka,  hromadně objedná 
škola, materiál je na 4 roky (cena cca 150 Kč), ostatní učebnice a čítanky jsou 
zapůjčovány 

Další učebnice si mohou žáci vypůjčit od školy:  
půjčovné na školní rok je 10–50 Kč/ kus   

Tělesná výchova– venkovní a halová sportovní obuv, sportovní oblečení. 

Chemie– laboratorní plášť. 

Praxe  (viz samostatný leták) 

1. Pracovní oblečení – montérky, pracovní obuv (zpevněný kotník, vhodná 
podrážka), gumové holínky, teplý pracovní kabát, pláštěnka, pokrývka hlavy 

2. Zahradnické nářadí – roubovací nůž, očkovací nůž, žabka nebo roubovací 
žabka, pomocný nůž (např. na provázky), zahradnické nůžky, zahradnická 
pilka, brousek (hrubý a jemný) 

3. Dva Sešity A4 s pevnými deskami – maturitní obor (učební praxe a 
individuální praxe), učební obor – jeden sešit A4 

4. Poznámkový notýsek, obyčejná tužka,  
5. Ledvinka na uložení nožů 
6. Malý visací zámek na skříňku 

 
 

Omlouvání absence 

1. Rodič oznamuje nepřítomnost žáka třídnímu učiteli pomocí mobilního telefonu 
či e-mailu do 3 dnů.  

2. Po příchodu do školy musí žák do 7 dnů předložit písemnou omluvenku ve 
Studentském průkazu. 
 
 
 

Sledování prospěchu  
 

1. Prospěch žáka je možné sledovat ve  Studentském průkazu, který obdrží každý 
žák.  Je žádoucí, aby se rodič pravidelně seznamoval s prospěchem žáka. 

2. Dále je možné aktuální klasifikační data sledovat na stránkách školy v sekci pro 
Studenty (Známky) - vstup do aplikace Bakaláři, kde jsou zpravidla jednou týdně 
aktualizovány známky z jednotlivých předmětů.  

3. Pro vstup do aplikace jsou nutné přístupové údaje, které žáci v průběhu září 
obdrží.  

4. Rodiče obdrží své přístupové údaje na první rodičovské schůzce v listopadu. Do 
té doby mohou využívat přístupy žáků. 
 
 
 



Doučování 

Pro žáky ohrožené školním neúspěchem nabízíme možnost doučování z českého 
jazyka a matematiky. 

 

 

Ostatní informace 

SRPŠ– příspěvek SRPŠ činí 100 Kč na školní rok/žáka  

Adaptační kurz– žáci 1. ročníků se se souhlasem rodičů účastní čtyřdenního 
výjezdu, který se koná třetí týden v září. 

Kopírování/tisk – studenti mají možnost kopírování a tisku v hlavní budově školy. 
K tomuto účelu využívají čip zakoupený v jídelně (později kartu ISIC) Tisk hradí 
v účtárně školy vždy, když  částka překročí   100 Kč. 

Šatny – běžné věci (přezůvky, plášť, cvičební úbor apod.) si žáci ukládají do skříněk 
(1 skříňka  na 1 – 2 žáky), skříňky zamykají vlastním visacím zámkem. 

Přístup k internetu – v prostorách školy i v domově mládeže je volný přístup 
k internetu přes intranetové stánky školy a přihlášení. Žáci v 1. týdnu obdrží 
přístupové heslo. 

 

Volnočasové aktivity 

1. Kroužek vazačský – 500 Kč/pololetí (cena materiálu), probíhá 1x za 14 dní , 
vytvořené práce si žáci odnášejí domů 

2. Sportovní hry –florbal apod. (dle zájmu žáků) 
3. Kaktusářský kroužek (zdarma) 
4. Na DM kroužky dle zájmu žáků (malování, hudební, cvičení, vaření apod.). 

 

Adresa školy:                                                         Adresa domova mládeže: 

Česká zahradnická akademie Mělník                     Domov mládeže ČZA Mělník 

sady Na Polabí 411                                                Dobrovského 1776 

276 01 Mělník                                                         276 01 Mělník 

                                                                                Tel: 601 333 860, 601 333 859 

Kontakty škola: 

škola tel: 315 636 111, 602 232 333 

www.zas-me.cz 

e-mail:skola@zas-me.cz 

ředitelka školy: Ing. Anna Richterová, tel: 606 621 26 


