
 

 

 

Informace pro budoucí žáky oboru „Chovatelství“ (41-43-M/02) 

ve Střední škole dostihového sportu a jezdectví 
 

Po oznámení výsledků přijímacího řízení nám v případě přijetí obratem zašlete: 

− Zápisový lístek !!! (do 5 pracovních dnů od vyhlášení výsledků) 

− Přihlášku ke stravování 

pokud budete žádat o ubytování na domově mládeže školy:  

− Přihlášku k ubytování na DM 

− Smlouvu o ubytování na DM 

 

Adaptační kurz 

Na začátku září 2020 (pravděpodobně hned v 1. týdnu) proběhne pro žáky 1. ročníků adaptační kurz, 

předpokládaná cena 2 500 Kč, přesnější informace k organizaci budou před zahájením školního roku 

zveřejněny na webu školy. Platbu za kurz proveďte prosím do 30. 6. 2020 na účet školy č. 

2003060008/6000, variabilní symbol:  092020, do zprávy pro příjemce napište: „kurz + jméno žáka“. 

Rodiče žáků, kteří pobírají příspěvek na dítě, mají možnost požádat o finanční příspěvek na kurz od 

Magistrátu hl. města Prahy, formulář žádosti bude k dispozici na webu školy (žádost s přílohou nutno 

doručit do školy do konce června). 

 

Prázdninová praxe: 

Přijatým žákům nabízíme možnost vyzkoušet si o prázdninách práci ve školní stáji - seznámíte se 

s učiteli praktického vyučování, s budoucími spolužáky a s prostředím školy.  

Pro zájemce, kteří budou potřebovat ubytování na DM, je praxe možná od 1. 7. do 19. 7. 2020 nebo od 

16. 8. do 30. 8. 2020 (na přelomu července a srpna je DM uzavřen), ostatní se mohou zúčastnit praxe 

bez omezení, jen je nutné se předem přihlásit, a to na mailu info@dostihovaskola.cz nebo na tel. 

257 941 094 u Mgr. Jiříčkové. Budete pracovat v běžném provozu stáje, potřebujete pracovní oblečení, 

pokud máte jezdecké pomůcky, příp. přilbu (není podmínkou, možno zapůjčit). Pracovní doba je 

dopoledne 7,00 - 11,00 a odpoledne 16,00 - 17,00 (čas konce je orientační, záleží na tom, kdy je práce ve 

stáji hotová). 

 

Zahájení školního roku 2020/21: 

v úterý 1. září 2020 v 11.00 hod. v budově školy v Praze – Velké Chuchli. 

Při zahájení školního roku je vhodná účast rodičů ! 
 

Na zahájení školního roku sebou přineste: 

 

− kopii vysvědčení prokazující ukončení základního vzdělání (bez tohoto je přijetí neplatné) 

− kopii platné životní a úrazové pojistné smlouvy 

− 500 Kč na SRPŠ 

− 1 600 Kč na učebnice, odborné učebnice cca.900 Kč + cca.700 Kč na učebnici Aj (viz níže) 

− 120 Kč vratná záloha na čip do školní jídelny 

− 100 Kč vratná záloha na klíček od šatní skříňky 

− zájemci o ISIC kartu vyplněnou žádost + 290 Kč na její vystavení 

− žáci s SPU dodají tř. učitelce nebo výchovné poradkyni posudek z pedagogicko-

psychologické poradny 

− případné změny adresy trvalého bydliště a tel. čísla, zákonného zástupce apod. 
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Osobní ochranné pracovní pomůcky  

Na praktické vyučování budou žáci potřebovat: dostihovou přilbu, jezdecké kalhoty (rajtky), jezdecké 

boty (perka), případně chapsy, doporučujeme dostihovou ochrannou vestu. 

 

Lékařská prohlídka – upozorňujeme, že žáci jsou povinni na začátku školního roku absolvovat vstupní 

lékařskou prohlídku u naší školní lékařky. 

 

 

Doporučené učebnice: 

Český jazyk:  

Český jazyk pro 1. ročník středních škol, Praha SPN 2007, Marie Čechová, Jiří Kraus, Vlastimil Styblík, … 

Nová Literatura 1, učebnice pro 1. ročník, vyd. Taktik, kolektiv autorů + pracovní sešit 1 

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

Anglický jazyk: New Headway Elementary Fourth Edition (workbook and student´s book) - škola bude 

učebnice objednávat hromadně, aby všichni měli stejnou edici. Předpokládaná cena je cca. 700 Kč za 

učebnici a pracovní sešit. 

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

Hudcová, Libuše Kubíčková (není povinná) 

Dějepis: Dějepis pro SOŠ, Čornej, SPN 

Chemie: Chemie pro střední školy, Jiří Banýr - Pavel Beneš a kol., SPN (není povinná) 

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

Ekonomika: Ekonomika, Jana Švarcová a kol., CEED ZLÍN 

 

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 900 Kč: 

Chov zvířat I. (není povinná, vhodná pro žáky, kteří raději pracují s učebnicí než s prezentací) 

Pěstování rostlin 

Základy mechanizace I  

Chov koní (J. Dušek)  

Teorie jízdy 

  

 

Ing. Soňa Froňková, Ph.D. 

ředitelka školy 

 


