
TRENÉRSTVÍ DOSTIHOVÝCH 
A SPORTOVNÍCH KONÍ
(41-43-L/52)

TŘÍLETÉ NÁSTAVBOVÉ STUDIUM 
(forma studia: dálková,  
konzultace 1x měsíčně 3 dny)

podmínky přijetí: výuční list v oboru chovatel koní – jezdec 
z povolání, chovatel se zaměřením pro chov koní a jezdectví, 
jezdec a ošetřovatel dostihových koní nebo  
v příbuzném biologickém oboru
profilové předměty: chov koní, teorie a taktika jízdy, 
fyziologie a metodika tréninku, dostihový provoz, jezdecké 
soutěže, anglický nebo německý jazyk
ukončení studia: maturitní zkouška z českého jazyka 
a literatury, matematiky nebo cizího jazyka,  
fyziologie a metodiky tréninku a komplexní zkouška 
z ostatních odborných předmětů
přihlášky: do 20. března (studium bude otevřeno ve 
školním roce 2014/15 a 2016/17)

Střední škola dostihového 
sportu a jezdectví
PRAHA - VELKÁ CHUCHLE

VZDĚLÁVACÍ KURZ 

SPECIALIZOVANÝ NA PROBLEMATIKU 
SPORTOVNÍCH KONÍ

ROČNÍ KURZ 
(forma studia: dálková, 
konzultace 1x měsíčně 3 dny)

pro širokou veřejnost se zájmem o prohlubování 
znalostí o koních
podmínky přijetí: maturitní zkouška v SZeŠ,  
event. jiné střední škole
profilové předměty: chov koní, teorie a taktika jízdy, 
fyziologie a metodika tréninku, jezdecké soutěže, 
management v chovu koní a jezdectví
ukončení studia: kvalifikační zkouška a osvědčení 
o absolvování kurzu, zkouška cvičitele sportovních koní 
(jen pro uchazeče, kteří splňují ostatní podmínky pro 
udělení licence cvičitele stanovené ČJF)
přihlášky: do 30. června, cena kurzu: 10.000,- Kč

Kontakt:
U Závodiště 325/1, 159 99, 
Praha 5 - Velká Chuchle
tel. 257 941 094, 257 940 225, 
fax. 257 940 269
e-mail: info@dostihovaskola.cz
www.dostihovaskola.cz

Evropský sociální fond Praha & EU: 
Investujeme do vaší budoucnosti



STŘEDNÍ ŠKOLA DOSTIHOVÉHO 
SPORTU A JEZDECTVÍ
PRAHA - VELKÁ CHUCHLE

Jediné komplexní vzdělávací zařízení v ČR 
pro přípravu jezdců, ošetřovatelů, chovatelů, 
vedoucích pracovníků a trenérů v oboru 
chovu koní se specializací  
na dostihový sport

Nabízíme získání kvalifikace 
v těchto oborech:

• Jezdec a chovatel koní se zaměřením na dostihový sport
• Chovatelství se zaměřením na dostihový sport
• Trenérství dostihových a sportovních koní
• Vzdělávací kurz zaměřený na problematiku sportovních koní

CHOVATELSTVÍ 
SE ZAMĚŘENÍM NA DOSTIHOVÝ 
SPORT
(41-43-M/02) 

ČTYŘLETÝ OBOR VZDĚLÁNÍ 
(forma studia: denní)

podmínky přijetí: úspěšně ukončené základní vzdělání, 
studijní předpoklady, zdravotní způsobilost, fyzická 
zdatnost, zájem o obor
ukončení studia: maturitní zkouška
profilové předměty: chov zvířat, chov koní, jezdectví, 
veterinářství, fyziologie a metodika tréninku, ekonomika 
podnikání, krmivářství a pěstování rostlin, praxe,
jazyky, ICT
přihlášky: do 15. března
možnost ubytování a stravování 

JEZDEC A CHOVATEL KONÍ 
SE ZAMĚŘENÍM NA DOSTIHOVÝ 
SPORT
(41-53-H/02)

TŘÍLETÝ OBOR VZDĚLÁNÍ 
(forma studia: denní i  
dálková - konzultace 1x měsíčně 1 den)

podmínky přijetí: úspěšně ukončené základní vzdělání, zdravotní 
způsobilost, fyzická zdatnost, zájem o obor
ukončení studia: závěrečná zkouška (výuční list) s možností 
pokračovat v nástavbovém studiu
profilové předměty: chov koní, teorie jízdy, technická 
zařízení, životospráva jezdce, výživa a krmivářství, dostihový 
řád a provoz, odborný výcvik
přihlášky: denní studium do 15. března, dálkové studium do  
20. března (bude otevřeno ve školním roce 2014/15 a 2017/18)
možnost ubytování a stravování 


