Informace o přijímacích zkouškách
pro školní rok 2021/2022 jsou průběžně zveřejňovány
na
www.sosvet.cz
Poznámka: Závazná kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2021/22
budou zveřejněna na www.sosvet.cz k 31. 1. 2021. Informace uvedené
v tomto materiálu mohou být do tohoto termínu upraveny v souvislosti
s aktualizací právních předpisů MŠMT, popř. KÚ.

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA

VETERINÁRNÍ
Hradec Králové - Kukleny

Termín odevzdání přihlášek ke vzdělávání:
1. březen 2021
Všichni uchazeči doloží lékařský posudek o zdravotní
způsobilosti.
Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami připojí
k přihlášce ke vzdělávání doporučení školského
poradenského zařízení obsahující podpůrná opatření pro
nezbytné úpravy přijímacího řízení.

Sledujte naše stránky: www.sosvet.cz
Kontaktujte nás: kontakt@sosvet.cz, tel. 495 535 386
Navštivte nás: čtvrtek 1. 10. 2020
středa 11. 11. 2020
středa 13. 1. 2021
sobota 13. 2. 2021
nebo kdykoliv po domluvě

Vybavení školy:

Střední odborná škola veterinární,
Hradec Králové - Kukleny, Pražská 68
Adresa:
GPS:
Telefon:
Internet:
Ředitelka školy:
Zřizovatel:
Druh školy:
Stupeň vzdělání:
Forma studia:
Ubytování:
Obor vzdělání:
Přijímací zkoušky:
Dny otevřených
dveří:

Pražská třída 68/18, 500 04 Hradec Králové - Kukleny
50°12'32.158"N, 15°48'7.610"E
495 535 386
Fax:
495 535 400
www.sosvet.cz E-mail: kontakt@sosvet.cz
Ing. Bc. Hana Rubáčková
Královéhradecký kraj
střední odborná škola
střední vzdělání s maturitní zkouškou
denní
Délka studia: čtyři roky
ano
Stravování:
ano
43-41-M/01 Veterinářství
zaměření: Veterinární technik
zaměření: Veterinární technik - laborant
Termín zkoušek: 12. a 13. 4. 2021
Jednotné testy (český jazyk, matematika)

1.10.2020

11.11.2020

13.1.2021

13.2.2021

Vyučované předměty:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

anglický jazyk, latina, český jazyk a literatura, dějepis, společenské vědy;
biologie a ekologie, chemie, biochemie, matematika, fyzika, informatika;
anatomie a fyziologie zvířat, patologie, mikrobiologie, včelařství;
chov a výživa zvířat, hygiena a technologie potravin, ekonomika, právo;
nemoci zvířat, reprodukce zvířat, chirurgie, laboratorní technika;
praxe (diferencovaná dle ročníků a zaměření);
motorová vozidla (získání řidičského průkazu na osobní automobil zdarma);
semináře kynologie a kosmetika zvířat, myslivost (získání myslivecké zkoušky),
laboratorní metody v praxi – ve 4. ročníku studia;
semináře z biologie a chemie (příprava ke studiu na VŠ);
semináře z cizího jazyka a matematiky (příprava na maturitní zkoušku).

•
•
•
•
•
•
•

odborné učebny vybavené moderní prezentační technikou;
cvičný chirurgický sál, cvičné středisko fyzioterapie zvířat;
laboratoře chemie, biologie, informatiky, laboratorní techniky a mikrobiologie,
chirurgie a reprodukce zvířat, vyšetřovna, pitevna;
školní stáj - koně, skot, kozy, ovce, psi, králíci, slepice;
středisko chovu malých zvířat - plazi, papoušci, drobná zvířata, zájmová
zvířata;
úly, včelstva;
školní sýrárna a uzenářství, medárna.

Praktická výuka:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

kliniky a ambulance veterinárních lékařů;
Státní veterinární ústav; EMPLA AG,spol. s r.o. Hradec Králové;
Centrum hygienických laboratoří Hradec Králové;
ZOO Dvůr Králové nad Labem, ZOO Liberec;
Národní hřebčín Kladruby nad Labem – Slatiňany;
Hřebčín Kněžičky, s.r.o.;
Niva s.r.o. Dolní Přím, SKALIČAN, a.s.;
Masokombinát Jičín, spol. s r.o., MASO Francouz, s.r.o.;
o AGRO Chomutice a.s., ZD Všestary, ZD Chýšť; RCHZ Benátky,
Podnik pro výrobu vajec Kosičky, s.r.o.;
MAVE Jičín, a.s. - chov prasat;
Záchranná stanice a ekocentrum Pasíčka;
Ústav molekulární genetiky AV ČR, v.v.i. - chov laboratorních zvířat;
Školky realizace sadových úprav, s.r.o. Hradec Králové;
CHOVSERVIS, a.s.

Uplatnění absolventů:
•
•
•

•

asistent veterinárního lékaře, laborant;
podnikatel při nákupu zvířat, majitel nebo pracovník zoopotřeb, dealer firem
v oboru;
pracovník v útvarech státní správy, v pojišťovnictví, v plemenářských podnicích;
v oboru kosmetika zvířat, v útulcích pro opuštěná zvířata, v kynologii a
hippoterapii;
biotechnik, pracovník v oblasti hygieny a kontroly potravin a surovin, asistent ve
výzkumu, v asanačních službách, v krmivářském a potravinářském průmyslu,
v chovatelských organizacích, ...

Školní aktivity:
•

zahraniční stáže, odborné exkurze, účast v soutěžích, projekty, besedy pro
žáky, včelařský kroužek, divadelní kroužek, sportovní kroužky.

