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Jsme první školou v kraji, která nabízí
středoškolské veterinární studium
připravovali samotný akreditační spis, který měl přes 300
stránek a musel reagovat na
připomínky dotčených orgánů.
Často jsme se setkávali
s překážkami způsobenými nepochopením nebo prostou
nevůli
umožnit studium Veterinářství na vyšší
odborné škole,
protože dosud
to byla doména pouze vysokých škol.
Některé vysoké školy a jejich zástupci
vznášeli tvrdé
připomínky
a akreditaci jsme
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získali až po zdlouhavém úsilí.
V této souvislosti bych ale určitě vyzdvihl přístup Moravskoslezského kraje a jeho reprezentace, kteří nám vyjádřili podporu
a náš program
doporučili.
To nás motivovalo
k dalšímu
úsilí přivést
za každou
cenu tento
unikátní
obor
do
Ostravy.
n V čem
se výuka
a uplatnění
absolventů
liší od středoškolského studia?

O

n Střední škola PRIGO nově nabízí veterinární studium. Čemu se mohou vaši studenti po skončení střední školy konkrétně věnovat?
Poprvé zde bude nejen v Ostravě, ale v celém Moravskoslezském kraji, možnost studovat veterinárně zaměřenou
střední školu. Poskytujeme
čtyřleté studium ukončené maturitní zkouškou. Naši absolventi budou připraveni pro výkon státem regulovaného povolání v oblasti veterinární péče,
protože se stanou odborně způsobilými podle veterinárního
zákona. Jedná se o veterinárního technika, veterinárního asistenta nebo třeba pracovníka
veterinární správy. Samozřejmě budou také velmi dobře připraveni pro následující studium
na vysokých školách veterinárního nebo zemědělského směru.
n V čem spočívá samotné
studium?
Kromě obecných předmětů,
kterými si musí projít většina
maturantů, jako je český jazyk
a literatura, angličtina nebo jiný cizí jazyk, popřípadě matematika, biologie, fyzika, chemie nebo třeba dějepis, se studenti
setkají
s
mnoha
specializovanými
předměty.
Zmínit lze anatomii a fyziologii zvířat, chov zvířat, výživu
zvířat, ale také například pro
poslední ročníky typickou biochemii, patologii, chirurgii nebo ortopedii. Nedílnou součástí
je také studium předmětů jako
latina, veterinární legislativa či
ekonomika.
n Musí mít uchazeč nějaké
odborné znalosti?
To v žádném případě není
podmínkou. Tento obor je určen žákům po dokončení povinné školní docházky s tím, že
nepředpokládáme žádné konkrétní speciální znalosti a dovednosti, jejichž získání by navíc bylo na základní škole
opravdu obtížné. Za určitou
výhodu ale považujeme vstřícný vztah a lásku ke zvířatům
a motivaci věnovat se této hezké profesi buď po skončení
střední školy nebo po úspěšném vysokoškolském studiu
veterinárního oboru.
n Z čeho se konají přijímací zkoušky?
Přijímací zkoušky nejsou nikterak zvlášť specializované.
Přijímáme, jak už bylo řečeno,
především motivované studenty se zájmem o obor s tím, že si
je vychováme a naučíme je speciálním dovednostem sami.
Uchazeči absolvují jednotnou
státní přijímací zkoušku z českého jazyka a literatury, respektive z matematiky a školní
přijímací zkoušku v rámci testů
obecných studijních předpokladů. Školní přijímací zkouška
má 90% váhu. Školní přijímací
zkouška se nemusí konat a je

uznána na základě splnění kritéria prospěchu nebo na základě minulé odborné činnosti.
n Jaké je vámi zmíněné
kritérium prospěchu?
Bližší informace lze nalézt
na našich webových stránkách,
ale obecně lze říct, že je požadován prospěch do průměru 1,5
v rámci všech předmětů z posledních dvou ročníků základní
školy, popřípadě jsou zohledněna přísnější prospěchová kritéria z některých dílčích předmětů nebo například odborná
činnost, olympiády apod.
n Jaký je v současnosti zájem o studium?
Zájem evidujeme poměrně
velký. Budeme otevírat maximálně dvě třídy prvního ročníku a vypadá to, že je naplníme
opravdu kvalitními uchazeči.
Termín uzávěrky přihlášek je
jednotný pro všechny střední
školy, a to do 1. března 2021.
Prostor ale dáváme všem
motivovaným zájemcům
a šanci na přijetí má
opravdu každý.
n Nabízíte po
skončení střední
školy možnost studovat také veterinární obor na
vaší vysoké škole?
Vysoká škola
PRIGO v tuto
chvíli studium
veterinárního lékařství nebo veterinární péče
nenabízí.
V Moravskoslezském nebo
sousedních
krajích taková
možnost není.
Nejbližší variantou vysokoškolského studia
je
Veterinární
a
farmaceutická
univerzita v Brně.
Přesto v oblasti veterinární péče nabízíme
podobné terciární vzdělání na naší Vyšší odborné
škole PRIGO, které je
strukturou, obsahem i způsobem studia srovnatelné
s bakalářským studiem na
veterinární fakultě. Výuka
probíhá v denní i kombinované formě také v Ostravě,
a to dokonce ve vedlejším
traktu Kampusu Halda, kde
se nachází i naše střední škola. Případní zájemci o studium
to nebudou mít daleko.
n Veterinářství na Vyšší
odborné škole je v Ostravě
ale také nové?
Ano. I když jsme to tak původně neplánovali, otevřeme
nakonec středoškolské studium
Veterinářství společně s terciárním studiem oboru stejného
názvu na vyšší odborné škole.
Jsme dokonce jedinou VOŠ
v České republice, která uvedený obor nabízí.
n Bylo povolování výuky
náročné?
Bylo. Získat povolení přijímat studenty, tzv. akreditace,
nás stálo v souhrnu skoro pětileté úsilí. Dlouhou dobu jsme
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Unikátní veterinární obor nabízí od letošního roku Střední
škola PRIGO v Ostravě. Nejen
o tom, komu je škola určena
a co získají její absolventi hovoří místopředseda Strategické
rady PRIGO Pavel PETR.

Rozdílů je hned několik.
Předně je studium na vyšší odborné škole tříleté a ukončuje
se absolutoriem. Po jeho skončení získá absolvent titul Diplomovaný specialista (DiS.).
Student se již vůbec nezaměřuje na předměty středoškolského charakteru, jako je matematika, čeština nebo třeba dějepis,
ale rozšiřuje co do počtu i obtížnosti specializované předměty. Detailněji je vyučována
anatomie zvířat, biochemie,
biofyzika nebo chirurgie. Velká pozornost je věnována klinickým předmětům a praxi.
S praxí se studenti setkají v našich odborných učebnách i na
smluvních pracovištích samozřejmě také na střední škole,
ale při studiu na VOŠ je její
rozsah výrazně širší.
n V čem jsou specifické vaše odborné učebny?
Kromě již funkčních odborných učeben biologie, fyziky
a chemie nebo nových laboratoří výpočetní techniky či jazyků právě vrcholí dostavba
specializované veterinární
učebny s unikátním 3D
přístrojovým
zobrazením. Studenti střední
i vyšší odborné školy tak
budou mít hned od počátku studia špičkové
vybavení, které je vstupenkou do veterinární
péče 21. století.
n PRIGO ale nabízí i další obory
nebo stupně studia?
Naše nabídka
zahrnuje více než
20 oborů. Mám-li
se
držet
Střední
školy
PRIGO, potom
nabízíme obor
Mezinárodní
obchodní akademie nebo zajímavé studium
pro sportovce,
kterým je Ekonomika a podnikání ve sportu. Pyšný jsem
ale na nově povolené studium
oboru
Předškolní a mimoškolní pedagogika, se
kterým máme
bohaté zkušenosti z již probíhající výuky
na vyšší odborné
škole. Chtěli jsme
ho ale zpřístupnit také středoškolským studentům, protože tento typ
studia pro budoucí maturanty
v Ostravě dosud chyběl.
n Předškolní a mimoškolní
pedagogika je tedy kvalifikací pro učitelky v mateřské
škole?
Ano, po ukončení Střední
školy PRIGO v oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika budou absolvent nebo absolventka kvalifikováni pro výkon
regulovaného povolání v rámci
zákona o pedagogických pracovních a uplatní se nejen

v mateřských školách, ale také
na základních školách v družinách nebo ve střediscích volného času a v mnoha dalších profesích. Zároveň však, mimo
specializovaných pedagogických předmětů, studují běžné
středoškolské předměty a skládají běžnou maturitní zkoušku.
Jsou připraveni pro výkon uvedených záslužných profesí, pro
další studium na vysoké škole
nebo třeba pro studium ve stejném oboru na naší vyšší odborné škole. Výuka bude probíhat
unikátním a co nejvíce praktickým způsobem a k tomu bude
využívána naše cvičná mateřská škola.
n PRIGO provozuje cvičnou mateřskou školku?
Provozujeme běžnou mateřskou školu nebo třeba základní
školu, v nichž se mohou naši
studenti zapojit do hodnotné
praxe a interakce s dětmi. Přesto je ale některé činnosti vhodné nacvičit i tzv. nanečisto.
Proto jsme nedaleko naší střední školy vybudovali cvičnou
mateřskou školu, kde se naši
studenti nesetkávají s dětmi.
Tato školka vypadá jako běžná
mateřská škola se všemi učebnami a zařízením. Studenti si
vyzkouší odborné přístroje,
specializované metody, ale také řešení krizových situací,
které nelze bez potřebné kvalifikace řešit přímo s dětmi. Projekt cvičné mateřské školy, která má reálné proporce, je podle
mých informací v České republice unikátní, přestože v zahraničí to není úplně výjimečné.
n Může se uchazeč o studium přijít do školy podívat?
S ohledem na současnou kritickou situaci v souvislosti
s probíhající pandemií, která
bude ještě nějakou dobu trvat,
jsme byli nuceni právě v těchto
dnech zrušit avizované dny otevřených dveří. Chystáme se ale
dát na web virtuální prohlídku
alespoň odborných učeben,
kterou budeme natáčet v nejbližších týdnech. Rádi také odpovíme na dotazy zájemců
o studium na kontaktních telefonních číslech nebo e-mailem,
a pokud to situace dovolí,
umožníme také individuální
prohlídky. Uchazeče zveme také na on-line veletrh středních
škol, který pořádá Moravskoslezský kraj v pondělí 18. ledna. Na něm se mohou uchazeči
setkat nejen s garanty všech
oborů Střední školy PRIGO,
ale také se zástupci Lékařského
a přírodovědného gymnázia
PRIGO nebo Jazykového a humanitního gymnázia PRIGO.
Dozví se zde také mnoho užitečných informací o International Baccalaureate Diploma
Programme (IB DP), zakončeném celosvětově uznávanou
mezinárodní maturitou. Tento
program je vstupenkou na nejlepší světové univerzity a je nabízen také studentům Střední
školy PRIGO. Na naše budoucí
studenty se už moc těšíme.

Stranu připravil
Rudolf Novotný

