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Zahájení kurzu ZAHRADNÍK 
školní rok 2022/2023 

Vážení zájemci o kurz Zahradník, na základě Vámi zaslané přihlášky, posílám podrobné 

informace k zahájení a průběhu kurzu. 

Zájmový kurz bude probíhat 2x týdně (úterý a čtvrtek od 16,00 do 19,00 hod.) v celkovém 
rozsahu 126 vyučovacích hodin, dle učebního plánu v příloze.  

První vyučovací den a zahájení kurzu je v úterý, 11.10.2022 v 16,00 hod.  

Vyučování probíhá v budově Střední zahradnické školy a Středního odborného učiliště,  

s. r. o., Hloubětínská 78/26, Praha 9 – Hloubětín, 2. patro.   

 

Kde nás najdete? 

Vystoupíte na stanici metra trasy B „HLOUBĚTÍN“ (žlutá), nebo z tramvaje č. 16 nebo č. 25  

nebo z autobusu č. 110, č. 186 nebo č. 273 na zastávce Hloubětín, půjdete rovně po 

chodníku souběžně s ul. Poděbradskou směr Harfa. První ulici zahnete vlevo do ulice 

Hloubětínská (cca 5 minut pěšky). Nebo vystoupíte z autobusu č. 186, č. 273, nebo č. 559 na 

zastávce Hloubětínská (ulice Klánovická), půjdete rovně 50 metrů a zahnete vlevo do ulice 

Hloubětínská (cca 2 minuty pěšky). 

První vyučovací den obdržíte kartu studenta, která vám umožní vstup do budovy. První den 

prosím zazvoňte na zvonek dole u dveří s označením Zahradnická škola. 

Kurz je ukončen závěrečnou zkouškou a je vydáno Osvědčení o absolvování kurzu. 

Cena kurzu: 9.500,-Kč.  

Důležité!!!!: Prosím o ještě jednou o Vaše závazné potvrzení, že máte zájem o výše 
uvedený kurz. Na jeho základě Vám bude vystavena faktura k uhrazení kurzu. Prosím 
vyznačte zvolenou možnost a zašlete e-mailem zpět. (Stačí zkopírovat a vložit do mailu) 
Děkuji 

Mám x nemám* zájem o kurzu zahradník a žádám x nežádám* o vystavení 
faktury k úhradě kurzu  + Jméno a příjmení   *Nehodící se škrtněte 

V případě dalších dotazů mne kontaktujte:  
 Mgr. Ing. Martina Škorpilová., e-mail: mskorpilova@zahradnickaskola.cz, tel. 602 602 515 

Přílohy:  Učební plán kurzu Zahradník, Rozpis termínů výuky  

http://www.zahradnickaskola.cz/

