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Informace pro budoucí žáky nástavbového dálkového studia oboru  

„Trenérství dostihových a sportovních koní“ (41-43-L/52) ve Střední škole 

dostihového sportu a jezdectví 

Přesné termíny konzultací I. ročníku ve školním roce 2020/21 najdete na webových stránkách školy: 

https://www.dostihovaskola.cz/terminy-konzultaci-dalkove-studium .  

Školní rok zahajuje nástavbové studium první konzultací, 2. – 4. září 2020, další konzultace pak je 

29. 9. – 1. 10. 2020, dále pak už budou konzultace vždy Po, Út, St, zpravidla 1 x za měsíc. Výuka bude 

probíhat v budově školy v Praze 5 – Velké Chuchli, U Závodiště 325/1, od 7:50 h do 15:30 h. 

Žáci, kteří skládají závěrečnou zkoušku v letošním roce, musí do 31. 8. 2020 dodat kopii dokladu 

o řádně ukončeném středoškolském vzdělání (vysvědčení o závěrečné zkoušce a výuční list), 

jinak rozhodnutí o přijetí pozbývá platnosti. 

Žáci dálkového studia nepotřebují zápisový lístek 

 

Stravování: 

Na termín konzultace je možné si objednat obědy ve školní jídelně – cena 46 Kč/oběd, objednávejte 

nejpozději do 8 hodin ráno předchozího dne na mailu kuchyne@dostihovaskola.cz. 

Doporučené učebnice: 

Český jazyk Čj mluvnice a sloh - Český jazyk (přehled sš učiva) obsahující cvičebnici + klíč z edice 

Maturita  

Čj literatura - série učebnic od Vladimíra Prokopa: 1. díl Dějiny literatury od starověku do počátku 19. 

století, 2. díl Literatura 19. a počátku 20. století, 3. díl Přehled světové literatury 20. století, 4. díl Přehled 

české literatury 20. století, Teorie literatury, ke každému dílu existuje i čítanka - nepovinné 

ZSV Občanská nauka pro střední odborné školy, SPN, autor V. Dudák 

Anglický jazyk New Headway Elementary Fourth Edition (workbook and student´s book) – existuje 

mnoho různých variant, zatím nekupujte, objednáme učebnici ve škole hromadně, aby všichni měli 

stejnou verzi, cena je cca. 700 Kč (učebnice + pracovní sešit) 

Matematika Sbírka úloh z matematiky pro SOU a SOŠ (zelená sbírka) nakl. Prométheus, autoři Milada 

Hudcová, Libuše Kubíčková (není povinná) 

Ekonomika Ekonomika, Jana Švarcová a kol., CEED ZLÍN 

Biologie Základy biologie a ekologie, Danuše Kvasničková, nakl. Fortuna (není povinná) 

Učebnice na odborné předměty: 

Většina těchto učebnic není normálně v prodeji, škola je speciálně objednává a žáci si je zakoupí 

při zahájení školního roku. Jedná se o tyto učebnice v celkové ceně cca. 600 Kč: 

Chov koní (J. Dušek)  

Fyziologie a metodika tréninku koní 

Jezdecké soutěže 

Ing. Soňa Froňková, Ph.D. 

ředitelka školy 
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