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 Vážení rodiče a žáci, 

předkládáme Vám aktuální informace o škole pro školní rok 2022 – 2023. Tyto informace 

Vám pomohou blíže se seznámit s organizací studia a s průběhem výchovy a vzdělávání  

ve škole. 

 

1. NÁZEV ŠKOLY A ADRESA ŠKOLY     

Česká zahradnická akademie Mělník – střední škola a vyšší odborná škola,  

příspěvková organizace,  

sady Na Polabí 411, Mělník 276 01 (ČZA Mělník)  

2. KONTAKTY   

 

ČZA Mělník e-mail: skola@zas-me.cz 

            http://www.zas-me.cz 

315 636 111 

mobil 602 232 333 

Ředitelka školy Ing. Anna Richterová 315 636 220 

606 621 262 

Statutární zástupce ředitelky  PhDr. Ladislav Pytloun, Ph.D. 315 636 216 

725 590 567 

Zástupkyně ředitelky pro praktické 

vyučování 

Bc. Blanka Plicková 315 636 215 

602 647 995 

Výchovná poradkyně Mgr. Ivana Konvalinková 315 636 224 

Vedoucí školní jídelny Dana Švarcová 315 636 231 

Školní metodik prevence Ing. Anna Richterová 315 636 220 

mobil 606 621 262 

Domov mládeže 

 

Jaroslava Havlíčková/Tomáš Král 

Hana Miškovská/ Olga Fialová 

601 333 860 (dívky) 

601 333 859 (chlapci) 

Školní statek Mělník sekretariát 315 622 549 

Vedení školního statku Ing. Jindřiška Hejtyková 315 624 865 

                                                                                                

3. ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU  NA STŘEDNÍ ŠKOLE 

Prázdniny:               podzimní           26. 10. a  27. 10. 2022  

             vánoční             23. 12. 2022 – 2. 1. 2023 

             pololetní            3. 2. 2023 

             jarní                  13. 2. – 17. 2. 2023 

             velikonoční       6. 4. 2023 

                        hlavní                1. 7. – 31. 8. 2023 

Ředitelské volno:  24. 10. 2022, 25. 10. 2022, 18. 11. 2022                               

Třídní schůzky:                     2. 12. 2022 a 14. 4. 2023 v kmenových učebnách od 14.00 hod.  

mailto:skola@zas-me.cz
http://www.zas-me.cz/
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Maturitní zkoušky:   

Jarní zkušební období 2023  

 

 Třída  4.A 

Odevzdání 

přihlášek, včetně 

potvrzení z PPP 

1. 12. 2022 

Písemné práce 24. 4. 2023 

Studijní volno 15. 5. – 19. 5. 2023 

PMZ 9. – 12. 5. 2023 

ÚMZ 22. – 25. 5. 2023 

Testy 2. – 5. 5. 2023 

Vydání maturitních 

vysvědčení 

9. 6. 2023 

 

Školní informace disk L: /Maturita  

       Vysvětlivky: 

PPP – pedagogicko-psychologická poradna 

PMZ – praktické maturitní zkoušky (profilová část) 

ÚMZ – ústní maturitní zkoušky (společná část ústní a profilová část ústní) 

Testy – blok didaktických testů a písemných prací společné části 

 

Závěrečná zkouška v učebním oboru: 

 

Třída  3.U 

Výdej ročníkového vysvědčení 24. 5. 2023 

Studijní volno  25. 5. – 31. 5. 2023 

Písemná zkouška 1. 6. 2023 

Praktická zkouška 2. 6. a 5. 6. 2023 

Ústní zkouška 6. 6. 2023 

Vydání vysvědčení o závěrečné zkoušce a výučního listu 9. 6. 2023 

 

 

 

 

Prázdninová  

odborná  

praxe 

Třída  - termín 

1.A a) 26. 6. – 30. 6. 2023 

1.A b) 10. 7. – 14. 7. 2023 

1.B a) 17. 7. – 21. 7. 2023 

1.B b) 24. 7. – 28. 7. 2023 

2.A 31. 7. – 4. 8. 2023 

2.B 7. 8. – 11. 8. 2023 

1.U   14. 8. – 18. 8. 2023 

2.U 21. 8. – 25. 8. 2023 

3.A 12. 6. – 30. 6. 2023 

                                                                        

Adaptační kurz 1. ročníků                   19. 9. –  22. 9. 2022 

Ukončení školního roku                        4.A – 28. dubna 2023  

3.U – 24. května 2023  

3.A – 9. června 2023  

1. a 2. ročníky  – 23. června 2023                                                                
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4. PRŮBĚH VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ  

Průběh výchovy a vzdělávání školy vychází ze školských právních dokumentů, 

zejména školského zákona, vyhlášek o středních a vyšších odborných školách a dále  

ze školního řádu. Žáci jsou se školním řádem seznámeni na začátku každého školního roku  

a mají jej trvale k dispozici ve třídách. Zdůrazňujeme nutnost minimální absence zmiňované 

v uvedených dokumentech. Vysoká absence ve škole (skryté záškoláctví tolerované rodiči)  

je hlavní příčinou neúspěšného studia na škole! 

Všechny významné dokumenty týkající se chodu školy jsou zveřejněny  

na webových stránkách školy (www.zas-me.cz). Rovněž je na webových stránkách umístěn 

rozvrh hodin a jeho aktuální změny, školní řád a přehled výsledků vzdělávání jednotlivých 

žáků (vstup možný po obdržení přístupového hesla). 

Upozorňujeme rodiče a žáky, že škola neodpovídá za úschovu dopravních prostředků 

žáků v areálu školy. Jejich používání v areálu školy a školního statku je vymezeno školním 

řádem. Upozorňujeme rodiče a žáky, že rodiče přebírají odpovědnost za své děti po skončení 

vyučování, jakmile žák opustí školu. To platí i v případě řádného uvolnění žáka v průběhu 

vyučování. 

  Žádáme rodiče, aby sledovali své děti i mimo školu. V posledních letech jsou více než 

dříve ohroženi nebezpečím návykových látek. Jejich případnou distribuci nebo požívání  

lze klasifikovat na základě platných právních předpisů jako hrubý přestupek školního řádu  

až s možností vyloučení ze školy. 

 

PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ 

Škola má zpracovaný tzv. „Minimální preventivní program“. Součástí tohoto 

programu je kromě různých akcí zaměřených na prevenci rizikového chování i „Krizový plán 

při řešení šikany“. Oba dokumenty najdete na webových stránkách školy. 

  

5. UČITELSKÝ SBOR na střední škole a třídní učitelé ve školním roce 2022 – 2023 

(e-mailové adresy učitelů najdete na webových stránkách školy) 

PhDr. Vladimír Beránek. Ph.D. Ing. Pavel Komárek (ext. uč.) Ing. Anna Richterová (3.U) 

Ing. Martin Braunšveig Mgr. Ivana Konvalinková (2.U) Mgr. Jitka Stiborová 

Ing. Iva Brejšová (4.A) Mgr. Mária Kramešová Ing. Ludmila Svobodová 

Bc. Jana Brožová, DiS. (1.U) Bc. Petr Kristlík, DiS. Ing. Miluše Šebestíková (2.A) 

Ing. Martina Fialová Ing. Petra Křížová (3.A) Ing. Jiří Šefl, Ph.D. 

Lenka Huňková Mgr. Hana Kušinová Ing. Radim Šmídek 

Bc. Lucie Honzáková (1.B) Kateřina Marjánková, DiS. Mgr. Romana Štěpánková 

Ing. Lucie Chytilová (1.A) Ing. Pavel Plicka Mgr. Jan Tesař (2.B) 

 Bc. Blanka Plicková Ing. Miroslava Váchová 

 PhDr. Ladislav Pytloun, Ph.D. Ing. Klára Vavříková 
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6.  INFORMACE O AUTOŠKOLE 

a) 3. ročník – povinný předmět Motorová vozidla – výcvik k získání řidičského oprávnění 

skupiny "B" zdarma; dobrovolně lze získat řidičské oprávnění skupiny „T“ na traktor  

ve 4. ročníku jako rozšíření ze skupiny B na T. Skupina T je za režijní poplatek. Ostatní žáci 

střední školy a studenti VOŠ se mohou přihlásit na řidičský výcvik skupiny B nebo T, cena  

je pro žáky a studenty školy zvýhodněná.    

b) Nabízíme pro zletilé žáky učebního oboru možnost získání řidičského oprávnění skupiny 

B. Výuka bude zajištěna pedagogem školy a bude probíhat i v průběhu vyučování. Cena 

kurzu je 12 200,- Kč., příspěvek Spolku rodičů a přátel školy činí 1 600,- Kč. Konečná cena  

10 600,- Kč. 

c) Pro žáky 4. ročníků střední školy nabízíme rozšíření  řidičského oprávnění skupiny T. 

Výuka bude zajištěna pedagogem školy a bude probíhat i v průběhu vyučování. Cena kurzu  

je 6 500,- Kč., příspěvek Spolku rodičů a přátel školy činí 1 600,- Kč. Konečná cena   

4 900,- Kč. 

 

7. NEPOVINNÁ A ZÁJMOVÁ ČINNOST 

 Zájmové kroužky   

- pro všechny žáky  

Vazačský (floristický) – placený kroužek (500,- Kč za pololetí), žáci si své výrobky odnáší 

domů;  

- pro žáky 4. ročníků 

Komunikace v anglickém jazyce, Český jazyk a literatura pro maturanty, Aplikovaná 

matematika  (vždy 2 hodiny týdně po dobu sedmi měsíců, 1000,- Kč za celý školní rok); 

Veškeré kroužky probíhají dle zájmu žáků a studentů a podle ekonomických podmínek školy. 

 

8. AKCE ŠKOLY 

Dny otevřených dveří: 7. – 8. 10., 2. – 3. 12. 2022 (s předvánoční prodejní výstavou),  

13. – 14. 1. 2023, 24. 2. 2023 (s přijímačkami nanečisto), 31. 3. 2023 (s výstavou 

studentských projekčních prací), 19. 5. 2023 (on-line – zejména pro uchazeče VOŠ). 

Arboristická konference: 8. 12. 2022 

Víkend otevřených zahrad: 9. – 10. 6. 2023 

Projektové dny: 21. – 22. 6. 2023 

9. KONTAKTY SE ZAHRANIČNÍMI ŠKOLAMI 

 HSW-Wädenswil – Švýcarsko   

 Stredná odborná škola Pruské – Slovensko  

 AOC de Groene Welle Zwolle – Nizozemí                                   

 Magyar Gyula Kertészeti Szakközépiskola es Szakiskola Budapest – Maďarsko 

 Fachschule für Gartenbau  Langenlois – Rakousko    
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 Lycée du Pflixbourg  Wintzenheim – Francie 

 Peter-Lenné-Schule Oberstufenzentrum Agrarwirtschaft Berlin – Německo 

 Berufliche Schulen Kitzingen Ochsenfurt – Německo 

 

10. ÚČAST ŽÁKŮ V SOUTĚŽÍCH  

 vazačské soutěže - Děčínská kotva, Jiřinky Hejnice, Polabský motýl Lysá nad Labem  

 sadovnické soutěže - Lipová ratolest, Kopidlenský kvítek 

 soutěž v řezu dřevin – O zlaté nůžky BAHCO 

 soutěž v řezu révy vinné  - Valtice 

 interní soutěž žáků školy - vánoční vazačská soutěž  

 

11. RŮZNÉ INFORMACE 

a/ Stravování: Škola zajišťuje celodenní stravování v jídelně domova mládeže na Neuberku 

(snídaně, svačiny, obědy pro praxe a večeře) a v jídelně v areálu školy (obědy). Cena jedné 

snídaně včetně svačiny je 31,- Kč,  jednoho oběda je 35,- Kč a večeře  39,- Kč (společná 

částka za hlavní a druhou večeři). Celodenní strava 98,- Kč. Platby se hradí zálohově vždy  

na následující měsíc bankovním převodem (trvalým příkazem) na číslo účtu 164796527/0600. 

Variabilní symbol spolu s přihláškou a Vnitřním řádem školní jídelny obdrží každý strávník 

při přihlášení ke stravování v kanceláři školní jídelny. Doporučená měsíční platba v případě 

ubytovaného na DM (celodenní strava) je 2100,- Kč + ubytovné podle typu ubytování  

 900 – 1300 Kč,- Kč. Dojíždějící žáci (pouze obědy) 700,- Kč. 

Žákům 1. ročníku je na začátku školního roku předána přihláška ke stravování, kterou jejich 

rodiče vyplní a žáci bez zbytečných odkladů předají vedoucí školní jídelny paní Daně 

Švarcové. V přihlášce bude také uvedeno bankovní spojení pro úhradu stravy a číslo účtu 

rodičů či zákonného zástupce, na které bude vracen přeplatek jednou ročně (na konci školního 

roku). Žáci si zakoupí ISIC kartu, která slouží jako čipová karta pro odběr obědů, vstupy  

do budovy a využití školní tiskárny. Cena této karty je 350,- Kč. 

b/ Občerstvení: Je denně zajištěno v budově školy provozováním školního kiosku  

a nápojovými automaty.  

c/ Ubytování: Domov mládeže na Neuberku.  

Poplatek za ubytování činí  900,- Kč  za lůžko ve čtyřlůžkovém pokoji, 1200,- Kč za lůžko  

ve dvou- a třílůžkovém pokoji na dívčím internátě a 1300,- Kč za lůžko na chlapeckém 

internátě. Platby se hradí současně s úhradou stravného na stejný účet.  

d/ Mikroklimatické podmínky ve škole: Vytápění prostor školy a domova mládeže se řídí 

vyhláškou č. 410/2005 Sb. 

e/ V areálu školy je v provozu moderní květinová prodejna, v níž lze zakoupit zahradnické 

produkty ve velkém výběru. Vedle prodejny se nalézají sbírkové skleníky s nadstandardním 

vybavením.  

f/ Škola se pravidelně zúčastňuje propagačních výstav (např. v Českých Budějovicích, 

Olomouci, Praze, Lysé nad Labem, Liberci, Mělníku a v dalších městech). 
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g/ Veřejné střední školy v ČR neposkytují zdarma sešity a jiné pomůcky, a proto je nutné 

tyto věci na začátku školního roku zakoupit. Doporučujeme vyčkat pokynů vyučujících 

jednotlivých předmětů. Učebnice jsou půjčovány za cenu 10 až 50,- Kč/ks za rok. Některé 

odborné učebnice (Kv, Ovo, Zel, Sad) žáci obdrží zdarma, některé si kupují nebo půjčují  

ve škole. 

h/ Žáci mají po dobu studia k dispozici  zdarma internet a e-mailovou poštu. Využívání 

výpočetní techniky se řídí samostatným provozním řádem učeben, s nímž budou žáci 

seznámeni na začátku školního roku. 

i/ Informace o klasifikaci a absenci jsou evidovány prostřednictvím systému Bakaláři. 

Rodiče prostřednictvím žáků obdrží heslo k dálkovému přístupu do programu evidence 

klasifikace (program Bakaláři).   

j/ Na začátku školního roku obdrží každý žák potvrzení o studiu, které je možné si také 

vyžádat dle potřeby během školního roku v sekretariátu ředitelky školy. 

k/ Dle platného školského zákona je zřízena školská rada. Členy jsou: za zřizovatele Andrea 

Šimečková a Lenka Petrlíková Mašková, za školu Ing. Valerie Čermáková  

a PhDr. Ladislav Pytloun, Ph.D. (v září 2022 proběhne doplňovací volba z řad pedagogů 

školy), za zástupce zletilých žáků a studentů VOŠ a za zákonné zástupce nezletilých žáků 

Tereza Čechová Helebrantová a Anna Dufková. Školská rada se schází nejméně 2 x ročně,  

o její činnosti jsou rodiče informováni na třídních schůzkách.  

 

Ředitelství školy děkuje touto formou všem rodičům a přátelům školy za dobrou 

spolupráci a pomoc škole. 

 

 

V Mělníku  1. 9. 2022                                                         Ing. Anna Richterová 

                                                                                                  ředitelka školy 

 


