Vyšší odborná škola a Střední zemědělská škola, Mendelova 131, Benešov
představuje nový studijní obor

Veterinární asistent

Vážená paní ředitelko | Vážený pane řediteli,
Vážení pedagogičtí kolegové,
rádi bychom Vám touto cestou představili nový unikátní studijní obor na naší Vyšší odborné škole s názvem Veterinární
asistent,
který otevíráme od školního roku 2021/2022
Obor je určen absolventům s ukončeným středoškolským vzděláním s maturitní zkouškou a má za cíl vychovávat vysoce
kvalifikované veterinární specialisty s potřebnými teoretickými i praktickými znalostmi z chovu a výživy zvířat a veterin
ární prevence.
A zároveň se širokým rozhledem a praktickými dovednostmi v oblasti veterinární diagnostiky u hospodářských, zájmovýc
h i volně žijících zvířat. Nedílnou součástí studia je půlroční odborná praxe studentů oboru přímo ve veterinářských provo
zech, a to nejen v ČR
ale i v zahraničí. Absolventi tohoto oboru budou mít široké uplatnění napříč celým veterinárním sektorem, protože právě v
eterinární pracoviště takovéto specialisty již dlouho na trhu práce postrádají.
Věříme, že nově vzniklý obor může být zajímavý i pro Vaše letošní maturanty a budeme velmi vděční za sdílení této novi
nky mezi Vašimi studenty.

👇👇👇

Termíny pro podání přihlášek
Přihlášky ke studiu do 1. kola přijímacího řízení na oboru Veterinární asistent můžete podávat do 31. května 2021.

✍✍✍

Přijímací řízení

Přijímací zkouška se bude konat 15. června 2021
(náhradní termín je stanoven na 7. července 2021). Uchazeči budou konat ve stanoveném termínu přijímací zkoušku - při
jímací test
z biologie (tematické okruhy jsou uvedeny na webových stránkách školy). Přijímacího testu se nemusejí účastnit uchazeč
i,
kteří dosáhnou průměrného prospěchu za 1. - 4. ročník střední školy do 1,25 včetně.
Více informací o přijímacím řízení naleznete zde: Přijímací řízení VOŠ

🔍🔍🔍

Více informací
Podrobné informace o oboru naleznete na Veterinární asistent.
Chystáme také Online den otevřených dveří, a to 14. dubna 2021.
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