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Podmínky pro získání kvalifikace
INSTRUKTOR JEZDECTVÍ
všeobecná licence ( skoky, drezura, všestrannost, vytrvalost )
Jezdecká akademie – střední odborná škola Mariánské Lázně s.r.o., 353 01 Mariánské Lázně
569, akreditační středisko MŠMT ČR pod č. j.: 117/2019-50 stanovuje následující podmínky
pro získání kvalifikace Instruktor jezdectví, při splnění rozsahu daného učebním plánem.
1. Uchazeč musí dovršit v roce konání zkoušky věk minimálně 18 let.
2. Uchazeč musí být držitelem jezdecké licence ČJF minimálně 3 roky.
3. Frekventant musí prokázat složením praktické zkoušky dovednost v jízdě na koni:
u všeobecné licence:
předepsaná drezurní úloha
předepsaný parkur
4. Frekventant musí prokázat prakticky vedení výcvikové hodiny
začátečníků/pokročilých na dané téma.
5. Frekventant musí prokázat praktické znalosti z lonžování koně se začátečníkem.
6. Musí prokázat teoretické znalosti z daného rozsahu učebního plánu - teoretické
znalosti prokáže zpracováním testu a ústní zkouškou, při které by měl na dané téma
přednášet 10 min.
7. Minimální počet frekventantů ke zkoušce je 6, maximální 12.
8. Zápisné ke zkoušce ( i opakované) je 1000,-Kč, je příjmem pořadatele zkoušek
a nevrací se. Frekventant kromě uvedeného uhradí účastnický poplatek související
s pokrytím nákladů na uspořádání zkoušek (komisaři, technické zajištění, atd.),
jehož výši stanoví akreditované středisko.
9. Uchazeči o kvalifikaci instruktora v jezdectví starší 50 let, kteří byli v minulosti
prokazatelně jezdci (závodníky), nemusejí skládat část zkoušky dle ods.3 - předepsaný
parkur.

OPRAVNÉ ZKOUŠKY
Frekventant, který neuspěje u zkoušky z praktické nebo teoretické části, opakuje zkoušky
nejdříve za 6 měsíců.
Frekventant, který neuspěje u zkoušky z praktické části, opakuje celou praktickou část
nejdříve za 6 měsíců.
Frekventant, který neuspěje v teoretické části, opakuje zkoušku jen z teorie nejdříve za 2
měsíce.
V případě, že frekventant neuspěje ani při opravných zkouškách, musí opakovat celé vzdělání
znovu.
Opravnou zkoušku musí frekventant vykonat nejpozději do 2 let.
PŘERUŠENÍ ZKOUŠEK
V mimořádném případě může komise ze závažných důvodů frekventanta vyloučit
( nenechat jej dokončit).
HODNOCENÍ ZKOUŠKY K ZÍSKÁNÍ KVALIFIKACE
všeobecná licence:
v drezuře : působení jezdce, sed a vliv jezdce na koně, ovládání předepsaných cviků
a prvků, klidné předvedení, pravidelnost, přechody - prodloužení, zkrácení,
ohnutí a srovnání koně.
ve skoku: hlavním kritériem hodnocení je rovnováha, styl a odhad
Vedení hodiny:
Znalost povelové techniky a jízdárenských cviků, schopnost vysvětlovat a opravovat,
celkové zvládnutí svěřeného družstva ( jednotlivce ).
Lonžování:
Ovládání koně při lonžování, správné ustrojení, schopnost vysvětlovat
a opravovat - učit začátečníka.
Teoretická zkouška:
- test ( 57 správných odpovědí = splnil - ze 64 otázek )
- ústní zkouška: prokázat znalosti a schopnost hovořit a vysvětlovat dané téma
Jednotlivé části zkoušky jsou hodnoceny výrokem komise - splnil/nesplnil.
Pro hodnocení praktické části zkoušky nejsou uplatňována ustanovení pravidel jezdeckého
sportu.
Na závěr zkoušek proběhne vyhodnocení frekventantů. Po ukončení zkoušek vypracuje
komise protokol o zkouškách, ve kterém potvrdí i řádné vedení předložené třídní knihy pro
oblastní výbor a sekretariát ČJF. Na jeho základě bude účastníkům zkoušek, kteří splnili,
potvrzena na licenci kvalifikace " INSTRUKTOR JEZDECTVÍ“

SMĚRNICE PRO ZKOUŠKY
Zkoušky se mohou provádět pouze v akreditovaných střediscích, která mohou zajistit
následující podmínky:
a) halu pro vedení tréninkové hodiny a praktické předvedení jezdeckých dovedností
frekventanta
b) překážkový materiál, drezurní obdélník, případně další vybavení pro dané disciplíny
( specializace)
c) místnost pro vypracování písemné práce a vykonání ústní zkoušky
d) jezdecké dvojice pro vedení výcvikové hodiny ( 4-6 koní a jezdců, kteří budou využiti
jako žáci při vedení výcvikové hodiny
POMŮCKY POTŘEBNÉ KE ZKOUŠKÁM
a) Každý frekventant si musí:
- přivézt vlastního či půjčeného koně, se kterým bude absolvovat zkoušku
( může být jiný pro drezuru i parkur, na jednom koni se mohou vystřídat max.
2 frekventanti)
- korektní pracovní jezdeckou ústroj pro vedení tréninkové hodiny
- přinést psací potřeby
- přinést kompletní jezdeckou výstroj, kůň musí mít postroj dle pravidel pro
jednotlivé disciplíny
- kamaše a bandáže jsou povoleny. Ve zkoušce na drezurním obdélníku jsou
ostruhy povoleny, předepsaná je uzdečka.
b) Pořadatel zajistí:
- startovní čísla 1- 12
- tiskopisy pro hodnocení frekventantů v průběhu zkoušek
- překážkový materiál pro předepsaný parkur drez. obdélník 20 x 40 m ), popř.
vybavenost potřebná pro konání zkoušek daných disciplín jezdeckého sportu.
PŘI ZKOUŠKÁCH JSOU TŘEBA NEJMÉNĚ 4 KOMISAŘI
a) hlavní komisař, který kontroluje a zabezpečuje časový program zkoušek, na začátku
provede instruktáž frekventantů, provede vyhodnocení písemné práce a na závěr
zkoušek provede celkové vyhodnocení.
b) další 3 zkoušející hodnotí jednotlivé části zkoušky na základě rozdělení hlavního
komisaře. V případě pořádání zkoušek pro více disciplín budou přizváni další komisaři
(vždy jeden pro danou disciplínu – specializaci).
ČASOVÝ ROZVRH ZKOUŠEK
/vždy dle aktuální přílohy/

