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Praktické vyučování studijního oboru Veterinářstvívychází z platného ŠVP a je obsahově 

provázáno s předměty Chov zvířat, Nemoci zvířat a Hygiena a zpracování potravin.  

Praktické vyučování je realizováno jednak formou učební praxe, která probíhá podle platného 

rozvrhu po celý školní rok, a dále formou odborné praxe, realizované v týdenních blocích 

individuální formou na farmách a v podnicích zaměřených na chov zvířat poblíž místa bydliště 

žáka pod vedením odborného instruktora na základě smlouvy, případně na školní farmě a 

pozemcích školy pod vedením učitelů odborné praxe. O průběhu praxe vedou žáci záznamy do 

deníku praxe, který předkládají ke kontrole vyučujícímu.    

 

1. ročník 

Učební praxe 

Počet vyučovacích hodin: 49,5 

Forma výuky: skupinová 

Termín realizace: podle platného rozvrhu, 1,5 hodiny týdně po celý školní rok. 

Místo realizace: odborné učebny, školní farma, Školní statek Frýdlant p.o., farmy a podniky 

zaměřené na chov zvířat 

Témata učební praxe: bezpečnost a ochrana zdraví při práci, hygiena práce, požární prevence, 

organizace a struktura provozů s chovem hospodářských zvířat; základy označování a evidence 

zvířat, zacházení se zvířaty  

Odborná praxe 

Počet vyučovacích hodin: 33 

Forma výuky: individuální 

Termín realizace: 1 týden v průběhu školního roku podle rozpisu. 

Místo realizace: Zoo Liberec, Archa Liberec - Centrum pro zvířata v nouzi při ZOO Liberec 

Školní statek Frýdlant p.o.,  

Témata odborné praxe: bezpečnost a ochrana zdraví při práci, hygiena práce, požární 

prevence, zacházení se zvířaty, obsluha stájové mechanizace, vedení prvotní evidence v ŽV, 

dojen, měření a vážení 

 

2. ročník 

Učební praxe 

Počet vyučovacích hodin: 49,5 

Forma výuky: skupinová 

Termín realizace: podle platného rozvrhu, 1,5 hodiny týdně po celý školní rok. 

Místo realizace: odborné učebny, , školní farma, Školní statek Frýdlant p.o., farmy a podniky 

zaměřené na chov zvířat 

Témata učební praxe: bezpečnost a ochrana zdraví při práci, hygiena práce, požární prevence, 

hodnocení exteriéru skotu, konzervace a skladování krmiv, výpočet krmné dávky. 

Odborná praxe  

Počet vyučovacích hodin: 66 

Forma výuky: individuální 

Termín realizace: 2 týdny v průběhu školního roku podle rozpisu 

Místo realizace: farmy a podniky zaměřené na chov zvířat, Školní statek Frýdlant p.o., Kozí 

farma Pěnčín 



Témata odborné praxe: Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, hygiena práce, požární 

prevence, úprava krmiv, kontrola kvality dojení 

 

3. ročník 

Učební praxe 

Počet vyučovacích hodin: 66 

Forma výuky: skupinová 

Termín realizace: podle platného rozvrhu, 2 hodiny týdně po celý školní rok. 

Místo realizace: odborné učebny, školní farma, Školní statek Frýdlant p.o., farmy a podniky 

zaměřené na chov zvířat 

Témata učební praxe: bezpečnost a ochrana zdraví při práci, hygiena práce, požární prevence, 

organizace a struktura provozů s chovem hospodářských zvířat; základy označování a evidence 

zvířat, zacházení se zvířaty, vyšetření zdravotního stavu hospodářských zvířat 

Odborná praxe 

Počet vyučovacích hodin: 99 

Forma výuky: individuální 

Termín realizace: 3 týdny v průběhu školního roku podle rozpisu 

Místo realizace: ordinace veterinárních lékařů, žáci mají možnost zařídit si praxi v místě 

bydliště (veterinární ordinace, kliniky) 

Témata odborné praxe: bezpečnost a ochrana zdraví při práci, hygiena práce, požární 

prevence, příjem klientů, fixace zvířat při zákrocích, asistence u zákroků a operací 

 

4. ročník 

Učební praxe 

Počet vyučovacích hodin: 66 

Forma výuky: skupinová 

Termín realizace: podle platného rozvrhu, 2 hodiny týdně po celý školní rok. 

Místo realizace: odborné učebny, školní farma, Školní statek Frýdlant p.o., farmy a podniky 

zaměřené na chov zvířat 

Témata učební praxe: bezpečnost a ochrana zdraví při práci, hygiena práce, požární prevence, 

zdravotní dokumentace ve velkochovech, zpracování pitevního protokolu, odběr vzorků, 

vyšetření zdravotního stavu hospodářských zvířat 

 

Odborná praxe 

Počet vyučovacích hodin: 90 

Forma výuky: individuální 

Termín realizace: 3 týdny v průběhu školního roku podle rozpisu 

Místo realizace: ordinace veterinárních lékařů, žáci mají možnost zařídit si praxi v místě 

bydliště (veterinární ordinace, kliniky)  

Témata odborné praxe: bezpečnost a ochrana zdraví při práci, hygiena práce, požární 

prevence, příjem klientů, fixace zvířat při zákrocích, asistence u zákroků a operací 

 

 

  

 

 


