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NABÍRÁME NOVÉ ZÁJEMCE O KURZY INSTRUKTOR JEZDECTVÍ A TRENÉR II.TŘÍDY V JEZDECTVÍ 

KURZY  JEZDECTVÍ  NA  JEZDECKÉ  AKADEMII  MARIÁNSKÉ  LÁZNĚ  PODZIM  2020 

Zahájení kurzu Instruktor jezdectví a Trenér II. třídy v jezdectví podzim 2020 v akreditovaném 

středisku v  Mariánských Lázních bude v sobotu 3. 10. 2020. Ukončení kurzu instruktora 

předpokládáme nejpozději k 13. 12. 2020, kurz pro trenéry bude ukončen do 28. 2. 2021.                      

Přihlášky přes JIS do 25.9.2020, formulář přihlášky bude vyplněn při zahájení kurzu 

Kurz pro instruktory trvá dva měsíce, vyučuje se přes víkendy na podzim, v zimě / tedy po ukončení 

sportovní sezony/. Trvá 160 hodin, z nichž 90 hodin je teorie, vyučuje se v nových prostorách 

teoretické výuky školy na Krakonoši v Mariánských Lázních a 70 hodin praxe, které se vyučují na 

jízdárně na Krakonoši v ML, jezdecký klub ML. Kurzovné je  11 000,- Kč. 

Kurz pro trenéry trvá čtyři měsíce, vyučuje se přes víkendy na podzim, v zimě / tedy po ukončení 

sportovní sezony/. Trvá 240 hodin, z nichž 143 hodin je teorie, vyučuje se v nových prostorách 

teoretické výuky školy na Krakonoši v Mariánských Lázních a 97 hodin praxe, které se vyučují na 

jízdárně na Krakonoši v ML, jezdecký klub ML. Kurzovné je  15 000,- Kč. 

 V ceně je zahrnuto – 160 - 240 lektorských hodin, pronájem prostor pro teoretickou i praktickou 

výuku včetně koní a figurantů pro předvádění, studijní materiály, podklady, organizační zajištění, 

osvědčení, metodické tréninky…                                                                                                                                          

Zájemci o kurzy vzdělávání, kteří splňují podmínky pro dálkové studium, získají podrobnější vysvětlení 

na telefonním čísle 722951560 – Mgr. Hana Zadinová 

Na účet školy 202604179/0300 zašlete prosím 5000,- Kč obratem jako zálohu. Zbytek doplatíte v ho-
tovosti oproti příjmovému dokladu nebo účtem do 15.9.2020.                                                                     
Zkoušky se konají před komisí ČJF, jejíž představitelé též na kurzech vyučují. Podáním přihlášky/ při-
hlašujete se v JISu / si zajišťujete místo a automaticky získáváte informace. Na emailovou adresu pak 
obdržíte přílohy:  podmínky, učební plán k prostudování a rozvrh s termíny. Prosím Vás, zašlete email 
na níže uvedenou emailovou adresu, abych si mohla  k elektronické komunikaci uložit Váš kontakt. 

Osvědčení má celostátní platnost, jsme akreditované středisko MŠMT ČR. 

Podrobnější informace na tel. čísle 722951560, nebo na mailu zadinovah@seznam.cz, nebo 

jezdeckaakademie@email.cz . 

Mgr. Hana Zadinová/ vedoucí akreditovaného střediska Jezdecké akademie-SOŠ Mariánské Lázně 
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