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Už druhým rokem nabízí sku-
pina PRIGO studium veterinář-
ství na své vyšší odborné škole 
nebo na střední škole. Podrob-
něji o studiu tohoto oboru hovo-
ří místopředseda Strategické 
rady PRIGO Pavel Petr.

n Studium veterinářství je 
atraktivní obor, jaký je u vás 
o něj zájem?

Jedná se o  zajímavý a  mezi 
studenty oblíbený studijní obor, 
který v Moravskoslezském kra-
ji a Olomouckém kraji nabízejí 
pouze školy ze skupiny PRI-
GO. Mezi studenty je o něj vel-
ký zájem. V minulém roce jsme 
přijali ke studiu na naší ostrav-
ské vyšší odborné škole přibliž-
ně 90 studentů do denní formy 
vzdělávání a  stejný počet do 
formy kombinované. Otevřeli 
jsme také jednu třídu prvního 
ročníku oboru veterinářství na 
naší střední škole. V  té nyní 
studuje asi 30 studentů. Celko-
vě k nám minulý rok nastoupilo 
přes 200 studentů zmíněného 
oboru.

n Jak dlouho studium trvá 
a jaké mají studenti uplatně-
ní?

Na vyšší odborné škole je 
studium v denní i kombinované 
formě tříleté a po jeho ukonče-
ní získají absolventi titul diplo-
movaný specialista (DiS). Na 
střední škole je obor veterinář-
ství čtyřletý a je ukončen stan-
dardně maturitou. Je nutné říct, 
že jak na vyšší odborné, tak na 
střední škole se jedná o  obor 
tzv. regulovaného povolání. Te-
dy absolvování zmíněného ty-
pu studijního programu je zá-
konnou podmínkou pro výkon 
některých veterinárních profe-
sí. Typicky lze zmínit oblast 
veterinární péče, tedy povolání 
veterinárního technika nebo 
veterinární sestry. Studenti ma-
jí velmi široké praktické uplat-
nění v  oblasti péče o  zvířata 

ihned po skončení střední nebo 
vyšší odborné školy. Studium 
je také vhodnou přípravou pro 
další zvýšení kvalifikace smě-
rem k univerzitním programům 
veterinárního lékařství.

n Jak se liší studium veteri-
nářství na vaší střední a vyšší 
odborné škole?

Rozdíly jsou relativně velké. 
Souvisí to s  tím, jaké skupině 
studentů je určeno. Středoškol-
ské studium je určeno absolven-
tům základní školy, jeho školní 
vzdělávací program je postaven 
nejen na odborných přírodo-
vědných nebo souvisejících ve-
terinárních předmětech, ale 
z výrazné míry také na předmě-
tech všeobecných, jaké lze na-
lézt na většině středních škol. 
Studenti skládají klasickou část 
státní maturity. Na vyšší odbor-
né škole pak nabyté znalosti vý-
razně rozšiřujeme a  soustředí-
me se na širokou škálu typicky 
veterinárních předmětů. Studi-
um je ukončeno obhajobou ab-
solventské práce a  absolutori-
em. Probíhá klasickým vysoko-
školským způsobem s využitím 
zápočtu a  zkoušek. Součástí 
studia je také rozšířená jazyko-
vá příprava.

n Kde lze uvedený obor 
studovat a do kdy je možno se 
přihlásit?

Veterinářství nabízíme už 
druhým rokem na naší vyšší 
odborné škole v Ostravě a nově 
jsme získali akreditaci pro stej-
ný obor také na námi provozo-
vané vyšší odborné škole 
v  Olomouci. Výuku lze absol-
vovat na obou školách prezenč-
ně přes týden nebo v kombino-
vané formě o víkendech. Střed-
ní škola PRIGO poskytuje 
studium v Ostravě. Termín uzá-
věrek je již v  úterý 28.  února. 
Přihlášky na střední školu je 
pak možno jednotně odevzdá-
vat o den déle, do 1. března.

n Jaké kompetence ucha-
zečů vyžadujete u  přijíma-
cích zkoušek?

Na vyšší odborné škole je 
nutné absolvovat motivační po-
hovor nebo odborný test 
z předmětné tématiky přírodo-
vědného charakteru. Uchaze-
čům s  dobrým prospěchem ze 
střední školy je potom přijíma-
cí test prominut. Na střední 
škole je standardní státní přijí-
mací zkouška z českého jazyka 
a matematiky, a navíc také vý-
razně zohledňujeme prospěch 
ze základní školy. Důležitý je 
ale hlavně zápal a  motivace, 
zbytek naše studenty naučíme.

n Mají vaše školy nějaké 
speciální učebny a vybavení?

Školy skupiny PRIGO jsou 
obecně velmi široce vybaveny 
odbornými učebnami. Naše ve-
terinární obory pak využívají 
zejména nově vybudovanou 
specializovanou veterinární 
učebnu a také zbrusu novou pi-
tevnu. Samozřejmostí jsou také 
počítačové nebo jazykové 
učebny. Výuka probíhá za pou-
žití nejmodernějších metod 
a podle specializovaných zásad 
principů PriorityGO, které má-
me chráněny ochrannou znám-
kou.

n Nabízí vaše vyšší odbor-
ná škola nebo střední škola 
také další obory?

Ano, ve školách skupiny 
PRIGO už studuje okolo 2500 
studentů v  devatenácti obo-
rech. Ostravská vyšší odbor-
ná škola je největší v České 
republice s více než tisícov-
kou studentů, olomoucká 
vyšší odborná škola je při-
bližně poloviční. Nabízí-
me žádané studium zdra-
votnických oborů, jako je 
diplomovaná všeobecná 
sestra nebo diplomovaná 
dětská sestra. Nově jsme 
získali akreditaci zdra-

votnického oboru farmaceutic-
ký asistent nebo velmi zajíma-
vého programu kyberbez-
pečnost. Na obou našich 
vyšších odborných ško-
lách je nejžádanější 
program předškolní 
a  mimoškolní pedago-
giky. Z  humanitních 
oborů lze zmínit sociální 
práci nebo obecně 
právní činnost. Naše 
vysoká škola nabízí 
atraktivní bakalářské 
i  magisterské studijní 
programy v  ekonomické 
oblasti.

n A  jaké programy 
nabízíte na střední škole?

Jsou to také ekonomické 
programy, jako například 
obchodní akademie nebo 
ekonomika a  podniká-
ní. Kromě zmí-
něného ve-

terinářství jsme nedávno ote-
vřeli také obor předškolní 
a mimoškolní pedagogiky. Ne-
můžu opomenout ojedinělou 
nabídku gymnaziálního vzdě-
lávání. Jako jediní v kraji nabí-
zíme nejen čtyřletý gymnaziál-
ní obor, ale také současně obor 
osmiletého i  šestiletého gym-

názia. Jedno z  našich gym-
názií je spíše přírodovědně 
orientované a druhé pak hu-
manitně a jazykově. Studo-
vat lze u nás i program me-
zinárodní maturity IBDP 
(International Baccalaureate 

Diploma Programme), který 
je vstupenkou na prestižní 

a známé zahraniční univerzi-
ty. Tento program je ote-

vřen také našim stu-
dentům veteri-

nářství.

MÍSTOPŘEDSEDA STRATEGICKÉ RADY PRIGO PAVEL PETR:

PRIGO nabízí studium veterinářství

Stranu připravil Rudolf NovotnýJedna z PRIGO odborných učeben oboru veterinářství.
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Místopředseda Strategické rady PRIGO – JUDr. Pavel PETR, Ph.D., LL.M.


