
 

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ  

Termíny: 11.12.2020, 15.1.2021, 28.1.2021 a 11.2.2021 

Obory:  

Jezdec a chovatel koní se zaměřením na dostihový sport  

- 3-letý učební obor zakončený závěrečnou zkouškou 

- denní i dálkové studium 

- přijímací řízení – vědomostní test, běh na 3 km 

- zdravotní způsobilost - posudek lékaře o zdravotní způsobilosti pro zvolený obor 

vzdělání (formulář na stránkách školy v sekci „Přijímací řízení“) 

- praktické vyučování - v prvním ročníku 50% ve stájích školy, následně u smluvně 

domluvených trenérů. Třetí ročník převážně u trenérů – získávání kontaktů pro 

budoucí pracovní zařazení. 

Chovatelství se zaměřením na dostihový sport 

- 4-letý obor zakončený státní maturitní zkouškou (Čj, Aj, M-volitelné, odborné 

předměty) 

- denní studium 

- přijímací řízení – jednotná přijímací zkouška, vědomostní test 

- zdravotní způsobilost - posudek lékaře o zdravotní způsobilosti pro zvolený obor 

vzdělání (formulář na stránkách školy v sekci „Přijímací řízení“) 

- praktické vyučování – 4 hodiny týdně ve školních stájích nebo ve stájích Trnová 

(cca 15 min autobusem přímo od školy). Ve vyšších ročnících jednorázové praxe 

v různých chovatelských podnicích u koní i jiných hospodářských zvířat. 

- studijní předpoklady 

Je třeba správně zhodnotit studijní a dovednostní předpoklady uchazeče o přijetí. 

V průběhu studia je však, vzhledem k výsledkům studia, možno přejít z oboru 

Chovatelství na obor Jezdec, a v případě složení rozdílových zkoušek i obráceně. 

Součástí areálu školy je nově zrekonstruovaný domov mládeže a jídelna s celodenním 

provozem. 

Žáci mohou v průběhu studia získat licenci na dostihové i sportovní ježdění.  

Praktické vyučování má 4 úseky – 2 dostihové cvalové, 1 dostihový klusácký a 1 

parkurový. 



Žáci se v průběhu studia seznámí se všemi úseky, musí umět vše, ale dle zájmu se 

mohou později profilovat. 

Součástí praxe je i zajištění provozu stájí během víkendů, prázdnin a svátků – rozděluje 

se převážně mezi studenty 2. ročníku oboru Jezdec nebo dle zájmu žáků (dobrovolníci 

jsou vždy vítáni). Jarní prázdniny zajišťují žáci 1. ročníku Jezdce. 

Povinnou výbavou žáků je helma (nutno pořídit vlastní) a ochranná vesta (škola 

disponuje dostatkem na zapůjčení). Žáci oboru Jezdec dostanou další ochranné 

pomůcky (rajtky, perka, chapsy). Žáci oboru Chovatelství si musí příslušné ochranné 

pomůcky pořídit sami. Na bezpečnost jsou kladeny vysoké nároky. 

Po žácích resp. zákonných zástupcích požadujeme kopii životní a úrazové pojistky. Škola 

je pojištěna na odpovědnost za škodu, která by vznikla žákům v souvislosti 

s vyučováním. 

Hlavním předpokladem pro studium je zájem o obor, zdravotní stav, fyzická kondice a 

láska ke koním. Škola nemá za cíl vychovávat pouze dobré dostihové jezdce, ale hlavně 

kvalifikované pracovní jezdce, chovatele a ošetřovatele koní, kteří své práci rozumí, jsou 

zodpovědní a pracovití. 

 

Přijímací řízení: 

do I. ročníku pro školní rok 2021/2022 do denního typu studia se uskuteční: 

Chovatelství – Jednotná přijímací zkouška 

1. kolo 1. termín:             12. 4. 2021  

             2. termín:             13. 4. 2021 

 

náhradní termín: 12. 5. 2021 

                               13. 5. 2021 

                                

Jezdec a chovatel koní 

1. kolo 1. termín:             22. 4. 2021  

             2. termín:             23. 4. 2021 

    

náhradní termín: 18. 5. 2021 

                   19. 5. 2021 

 

 

Další informace najdete na webu školy www.dostihovaskola.cz 

Na FB: https://www.facebook.com/dostihovaskola/ 

Nebo se můžete obrátit přímo na mě: pr@dostihovaskola.cz, tel: 775 474 783 

Těšíme se na Vás!! 

Za tým Střední školy dostihového sportu a jezdectví Dagmar Párysová 

http://www.dostihovaskola.cz/
https://www.facebook.com/dostihovaskola/
mailto:pr@dostihovaskola.cz

