
1. Učební plán 
 

Název ŠVP:  Trenérství dostihových a sportovních koní 

Kód a název oboru vzdělání: 41-43-L/52 Trenérství dostihových a sportovních koní 

Délka a forma vzdělávání: 3 roky, dálková 

Platnost ŠVP od:  1. 9. 2012 

 

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů Počet konzultačních hodin za rok 

Povinné vyučovací předměty 1. ročník 2. ročník 3. ročník celkem 

Český jazyk a literatura 40 30 20 90 

Literární seminář - - 10 10 

Cizí jazyk 30 30 30 90 

Základy společenských věd 10 - - 10 

Matematika 30 30 30 90 

Ekonomika a podnikání 10 10 10 30 

Biologie a ekologie 20 - - 20 

Informační a komunikační technologie 10 - - 10 

Chov koní 20 20 - 40 

Fyziologie a metodika tréninku - 50 50 100 

Teorie a taktika jízdy 10 10 10 30 

Dostihový provoz 10 10 10 30 

Pravidla jezdeckých soutěží 10 10 10 30 

Individuální odborná praxe * * * * 

     

     

Volitelné předměty **     

Základy společenských věd - 10 20 30 

Informační a komunikační technologie - 10 20 30 

     

     

     

     

Celkem 200 210 200 610 

 

Poznámky: 

 

*Žáci absolvují individuální odbornou praxi v rozsahu 40 hodin ročně, tedy celkem 120 hodin 

za celé období vzdělávání. Individuální odborná praxe se koná mimo rámec konzultací. 

Žák předloží potvrzený formulář od trenéra dostihových nebo sportovních koní 

s profesionální licencí vydanou ČJF nebo JC ČR, že absolvoval individuální odbornou praxi 

na jeho pracovišti podle uvedených tematických celků a v uvedeném rozsahu. Součástí 

potvrzení je i hodnocení žáka. 

 

**Vyučovací předměty základy společenských věd a informační a komunikační technologie 

jsou v prvním ročníku povinné – musí je absolvovat všichni žáci a ve druhém a třetím ročníku 

jsou volitelné. Z volitelných předmětů si žák volí pouze jeden z nich – základy společenských 

věd nebo informační a komunikační technologie. Jedná se o předměty volitelné společné části 

maturitní zkoušky, ke kterým bude škola žáky připravovat. 


