
 
Střední škola technická, Most, příspěvková organizace

Dělnická 21, 434 01 Most

 

Kontakty: 
476 137 211, 476 137 501  ředitel 
476 137 343, 476 137 353  škola - strojírenské obory 
476 137 302, 476 137 322  škola - ekonomické obory 
476 137 544, 476 137 323  škola - elektro a stavební obory, obory chovatelství koní 
476 137 550   odborný výcvik, dílny  
476 137 527, 476 137 562  studijní oddělení 
Více informací získáte na webových stránkách školy www.sstmost.cz 

Název ŠVP: 
JEZDEC A CHOVATEL KONÍ 
Kód a název oboru vzdělávání: 
41-53-H/02  Jezdec a chovatel koní 

Dosažený stupeň vzdělání: 
střední vzdělání s výučním listem 

Forma studia: tříleté denní studium 

Způsob ukončení: závěrečná zkouška-výuční list 

Podmínky pro přijetí 
Ukončení povinné školní docházky v 9. ročníku základního 
vzdělávání, splnění kritérií přijímacího řízení, zdravotní 
způsobilost. 

Charakteristika oboru 
Naučit se ošetřovat jednotlivé kategorie koní, připravovat krmiva, pečovat o zdraví koní a zajišťovat 
jejich reprodukci, provádět základní a speciální výcvik koní, realizovat trénink koně pro jednotlivé 
sportovní a dostihové disciplíny, využívat odborné poznatky při chovatelských činnostech, samostatně 
plnit pracovní úkoly v požadované kvalitě chovatelských i výcvikových činností, řešit běžné problémy 
vzniklé v chovech koní a jezdectví, obsluhovat technická zařízení ve stájích, používat, udržovat 
a opravovat vhodné pomůcky a zařízení pro chov a výcvik koní, vést předepsanou dokumentaci 
a evidenci.  
Teoretická výuka probíhá ve vybavených učebnách, odborný výcvik v prostorách Equiparku 
ve Svinčicích nebo Hipodromu v Mostě, se kterými škola spolupracuje. 

Uplatnění absolventa 
Absolvent se uplatní zejména v povoláních jezdec, ošetřovatel a chovatel koní, a to nejen v zemědělské 
prvovýrobě a službách pro zemědělství, ale i v lesním hospodářství, rekreačním a hiporehabilitačním 
ježdění, agroturistice, podnicích s potažní dopravou a dalších provozech zaměřených na chov koní. 
Absolvent se uplatní v oblasti sportovního nebo dostihového ježdění, chovu koní a odchovu hříbat. 
Absolvent je tedy připraven pro práci v jízdárnách, v dostihových i sportovních stájích, plemenářských 
zařízeních a také pro soukromé podnikání v zemědělství. Absolventi se mohou profesně vzdělávat do 
náročných funkcí cvičitelů, trenérů a vedoucích jízdárenských provozů. 
Absolventi, kteří úspěšně vykonali závěrečnou zkoušku, se mohou ucházet o studium na středních 
školách příslušného zaměření a pokračovat nástavbovým studiem v oboru zaměřeném na trenérství 
sportovních a dostihových koní. 

Škola poskytuje 
� Příspěvek na dojíždění pro žáky, kteří mají trvalý pobyt v obci v Ústeckém kraji mimo sídlo školy. 
� Stravování - ve školní jídelně (celodenní stravování pro ubytované na domově mládeže). 
� Ubytování - na domově mládeže je ve 2-3 lůžkových pokojích s vlastním sociálním vybavením 

(WC a sprchový kout). 
� Sportovní aktivity – florbal, sálová kopaná, futsal, stolní tenis, kuželna, kulečník, cyklistika. 

Partner školy 

EQUIPARK o.p.s. 
Svinčice č. p. 36 
434 01 Lužice 
IČ 27268209  


