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Tauferova SOŠ veterinární Kroměříž
Centrum odborné přípravy

„Nejkrásnější mládí na veterině v Kroměříži“
Kontakty:
Adresa:
telefon:
e-mail:
www:

Koperníkova 1429, 767 01 Kroměříž
573 338 932
vetkm@vetkm.cz
www.vetkm.cz

Termíny dnů otevřených dveří:
 pátek 8. 12. 2017 (9:00 – 17:00)
 sobota 9. 12. 2017 (9:00 – 12:00)
 pátek 12. 1. 2018 (9:00 – 17:00)
 sobota 13. 1. 2018 (9:00 – 12:00)
Přijímací zkoušky:




otvíráme 3 třídy
test z českého jazyka
test z matematiky



konání zkoušek
o duben 2018



sledujte na www.vetkm.cz

Kde nás najdete?

Tauferova střední odborná škola veterinární Kroměříž nabízí:







čtyřleté denní studium ukončené maturitní zkouškou
plně kvalifikovaný pedagogický sbor
zkušenosti a tradice nejstarší střední veterinární školy v ČR
moderní laboratoře a odborné učebny
výuka ve veterinárních ordinacích a na pracovištích odborné
praxe
stáje se zvířaty v areálu školy

Co vás čeká ve škole?










výuka podle ověřeného školního vzdělávacího programu (viz poslední strana)
bezpečné prostředí ve škole i na domově mládeže
nové poznatky a zkušenosti
odborná výuka v dělených skupinách
výuka odborných předmětů metodou CLIL
přípravné kurzy k maturitní zkoušce
přípravné kurzy k přijímacím zkouškám na VŠ
řidičské oprávnění skupiny „B“ (součást výuky)
doplňkové kurzy (kosmetika zvířat, fyzioterapie malých zvířat, hiporehabilitace,
inseminační kurz)

Co vás čeká ve školní praxi?





zajímavá práce pod vedením odborníků
nové kontakty pro vaše budoucí uplatnění
praxe v reálném prostředí, které je optimální
pro odbornou výuku
odborné stáže v zahraničí (Itálie, Francie, Polsko,
Slovinsko…)

Co vás čeká po maturitě?




většina absolventů pokračuje ve studiu na odborných
vysokých školách
absolventi snadno najdou uplatnění v praxi:
o asistent v ordinacích veterinárních lékařů
o práce ve specializovaných laboratořích
o zoolog a ošetřovatel v ZOO
o práce v zemědělských podnicích a na farmách
o kontrola kvality a produkce potravin
o výroba a prodej léčiv, krmiv a potravin
o práce na odborných pracovištích (Bioveta)
o pracovník v kynologii, canisterapii a hiporehabilitaci

Domov mládeže Štěchovice
je součástí Tauferovy střední odborné školy veterinární Kroměříž

Život na domově mládeže





ubytovaným žákům se věnují zkušení a plně kvalifikovaní vychovatelé. Moderní
vybavení domova poskytuje ubytovaným veškerý komfort pro kvalitní studium
a trávení volného času
ve volném čase se žáci pod vedením vychovatelů věnují chovu zvířat ve školní stáji
a v teráriích, sportovním a kulturním aktivitám a dalším zájmovým činnostem
součástí domova mládeže jsou společenské místnosti, studovna, knihovna,
sportovní hala, posilovny, kuželna, hudebna a výtvarně-keramická dílna

 wi-fi připojení v celém objektu
Vybavení domova mládeže
Žákům nabízíme ubytování ve dvou propojených budovách a stravování ve školní jídelně.







v budově I. je 50 pokojů s kapacitou 139 lůžek
v budově II. je 40 pokojů s kapacitou 115 lůžek
pokoje jsou 2 – 3 lůžkové, v budově I.
se společným sociálním zařízením na patrech
a v budově II. se sociálním zařízením
při pokojích
celková kapacita je 254 míst
přednostně ubytováváme žáky naší školy

Ceny ubytování dle vyhlášky č. 108/2005 Sb. – pokoje I. kategorie




Cena ubytování v budově I.
Cena ubytování v budově II.
Cena celodenního stravování

1.000 Kč za měsíc
1.300 Kč za měsíc
85 Kč za den

Ve školní jídelně se mohou stravovat i žáci, kteří nejsou ubytování na domově mládeže.
Adresa: Domov mládeže Štěchovice, Štěchovice 1315, 767 01 Kroměříž



telefon – ústředna: 573 036 411
e-mail: dm@vetkm.cz

Zástupkyně ředitelky pro DM:



telefon: 573 036 473, 602 746 766
e-mail: kasparova@vetkm.cz

