
Zápis ke studiu do jednotlivých ročníků  vyšší odborné školy 
České zahradnické akademie Mělník ve školním roce 2021 - 2022 

(září 2021) 

 
1. září 2021 (středa) v 9.00 hodin - 1.V 
- ve školní aule (budova B, přízemí) 

- studenti 1.V si přinesou 1 ks vlastní aktuální průkazové fotografie, občanský průkaz, psací 

potřeby a přiměřené množství peněz na zaplacení některých vstupních pohledávek (za 

případné stravování, ubytování atd.) 

- vlastní výuka podle pravidelného rozvrhu bude zahájena ve čtvrtek 2.9. od 8.00 hodin 

 
1. září 2021 (středa) ve 12.00 hodin - společný zápis studentů 2.V, 3.V 
- studenti 2.V a 3.V při zápisu předloží svůj výkaz o studiu ve vyšší odborné škole a řádně 

vyplněný kontaktní list z prázdninové praxe 

- zajištění případného stravování a ubytování; vlastní výuka podle pravidelného rozvrhu bude 

zahájena ve čtvrtek 2.9. od 8.00 hodin  

 

1. DS VOŠ 
7. září 2021 – úterý (tj. první den první konzultace) 

- v 8.00 hodin – ve školní aule (budova B, přízemí) 

- studenti si přinesou 1 ks vlastní aktuální průkazové fotografie, občanský průkaz, psací 

potřeby a přiměřené množství peněz na zaplacení některých vstupních pohledávek  

(za případné stravování, ubytování atd.) 

- vlastní výuka podle řádného rozvrhu bude zahájena nejpozději v 10.00 hodin  

 
2. DS VOŠ 
14. září 2021 – úterý  (tj. první den první konzultace) 

- v 8.00 hodin – v učebně P 52 (budova C, 1. patro) 

- vlastní výuka podle řádného rozvrhu bude zahájena nejpozději v 8.30 hodin  

 
 
3. DS VOŠ 
21. září 2021 – úterý (tj. první den první konzultace) 

- v 8.00 hodin – v učebně P 52 (budova C, 1. patro) 

- vlastní výuka podle řádného rozvrhu bude zahájena nejpozději v 8.30 hodin  

 
4. DS VOŠ 
29. září 2021 – středa   
(úterý je státní svátek, výuka plánovaná na úterý 28.9. proběhne dle řádného rozvrhu ve 

čtvrtek 30.9.) 

- v 8.00 hodin – v učebně P 52 (budova C, 1. patro) 

- vlastní výuka podle řádného rozvrhu bude zahájena nejpozději v 8.30 hodin  

 
  

 

 
Žádáme všechny studenty, aby se k zápisu do svého ročníku dostavili včas. 

 

 

V Mělníku 16.6.2021 


