VETERINÁ RNÍOŠ ETŘ OVNA,
ZOOLOGICKÁ ZAHRADA,
STÁ J, CHLÉ V, DRŮ BEŽ Á RNA
Př itahujívás zvíř ata?
Chtě li byste trávit svů j pracovníž ivot v jejich blízkosti?
Myslíte si, ž e váš vtah ke zvíř atů m je hlubší,
než jen touha pohladit si hebkou srst?
Uvě domujete si, ž e pečovat o zvíř ata mů ž e být i únavné a náročné?
Je jisté, ž e nemáte alergii na zvíř ecíchlupy či peř í?

Pokud jste odpově dě li ANO, mohla by pro vás být vhodná právě oblast
VETERINÁ RNÍ OŠ ETŘ OVNA, ZOOLOGICKÁ ZAHRADA,
STÁ J, CHLÉ V, DRŮ BEŽÁ RNA.
.

- země dě lec-farmář- chovatel hospodářský ch zvířat Chtě li byste jít
do učení?

(- chovatel skotu -)
(- chovatel drůbeže -)

- chovatel koní-jezdec - chovatel laboratorních zvířat -

- veterinární technik (asistent) Chtě li byste jít
na středníodbornou š kolu?

(- veterinární technik (asistent) -)
(- chovatel zvířat v zoo -)

- chovatel služ ebních zvířat - metodik a
instruktor vý cviku služ ebních zvířat-

Chtě li byste jít
na vyš š íodbornou š kolu?

- diplomovaný veterinárnítechnik -

Chtě li byste studovat
vysokou š kolu?

- země dě lský inž ený r – zootechnik - veterinární lé kař- vě decký a vý zkumný pracovník v oblasti
přírodních vě d - zoolog -

Jak se jednotliví pracovníci podílejí
na práci ve vámi vybranéoblasti?

chovatel služebních zvířat
- metodik a instruktor
výcviku služebních zvířat

chovatel koní - jezdec

chovatel skotu

zootechnik
veterinární lékař

země dě lec-farmář

diplomovaný
veterinární technik
veterinární technik

chovatel drůbeže

chovatel zvířat v zoo

zoolog

chovatel
laboratorních zvířat

Jaký je hlavní charakter č innosti?

Vý cvik

Vyš etř ování,
oš etř ování,
oč kování,
porody

Základní
pé
če

země dě lec farmář

Vyš etř ování,
lé
č ení, operace,
porody,
sterilizace

veterinární
veterinární
technik
lékař
asistent
diplomovaný
veterinární technik

chovatel služebních zvířat metodik a instruktor výcviku
služebních zvířat

chovatel koní jezdec
chovatel skotu
chovatel drůbeže
chovatel
laboratorních
zvířat
chovatel zvířat v zoo

Ř ízení,
organizování,
kontrola

zoolog
zootechnik

Provádění
vý zkumů

Jakévzdělání vede k jednotlivý m uplatněním?

Obory vzdělání
Jsou tu relativně nejvhodně jšíobory školní
ho
vzdě lá nípodle oborové soustavy KKOV.
To neznamená , že jednotlivá povolá ní
nemohou vykoná vat i absolventi jiný ch oborů .

vysoká
škola

zoolog
veterinární lékař
zootechnik

Přírodnívě dy - Zoologie
Veteriná rnílé kařství
Zootechnika

maturita,
vyššíškola

Země dě lské inž enýrství
Obecné země dě lství

chovatel zvířat v zoo
diplom.veterinární technik
veterinární technik
chovatel služebních zvířat metodik a instruktor výcviku
služebních zvířat

Chov hospodá řských zvířat
Veteriná řství(jen VOŠ )

vyučení

Veteriná rníprevence
Chovatel zvířat, chovatelské prá ce
Země dě lec, země dě lské prá ce

chovatel skotu
chovatel drůbeže
chovatel koní - jezdec
chovatel laborator. zvířat
země dě lec - farmář

Libovolné vzdě lá ní, minimá lně maturita
+ specializačnívzdě lá ní
pro chov a výcvik služ ebních zvířat

