
Skloubit výuku veterinární, 
zemědělskou a zdravotnickou 
není pro školu problém.  

 Antonín Zvěřina

Vyšší odborná škola a Střední škola 
veterinární, zemědělská a zdravotnická 
Třebíč, to je nyní ofi ciální název školy, 
která sídlí na břehu rybníka Kuchyň-
ka. Dříve se jmenovala Střední země-
dělská technická škola. 

Pisatel těchto řádků tam studoval 
v první polovině 70. let a rád se vrá-
til u příležitosti Dne otevřených dveří 
na místo svých činů a přečinů. Zvlášť, 
když zemědělský obor slaví 70 let 
od svého vzniku v Třebíči. Na první 
pohled se budova školy příliš nezmě-
nila. Stejná fasáda, lehce zmodernizo-
vaný vchod. 

Je pravda, že za našich časů by se 
zřejmě Den otevřených dveří, jako se 
to stalo v pátek 9. září, konat nemohl. 
Proč? Protože převážná většina stu-
dentů a pedagogického sboru by na 
polích tehdejšího školního statku vybí-
rala brambory. 

Ale doba se mění, a tak vstupujeme 
do první místnosti v levé části budovy 
od rybníka, kde dříve býval chlapecký 
internát. Dozvídáme se, že se zde vyu-
čuje praktická část předmětu mikrobi-
ologie, parazitologie a hygiena a tech-
nologie potravin.

„Pokud absolvujete na škole obor veteri-
nářství, stane se z vás veterinární technik. 
Ve třetím a čtvrtém ročníku k tomu patří 
i hygiena a technologie potravin,“ pouču-
je nás Petr Hroščaník ze 3. B.

Drobné zákroky
Přesunujeme se do další místnosti, 

kde se třeťáci a čtvrťáci veterinárního 
oboru učí drobné zákroky na drob-
ných zvířatech. Většinou si je nosí 
samotní žáci. „Studenti ale nesmí zasa-
hovat do dutiny břišní, či nesmí kastro-
vat, ale třeba se naučí uzavřít ránu, zašít, 
provést vakcinaci, to vše pod dozorem 
veterinárního lékaře,“ vysvětluje Radek 
Busta.

Doplňuje, že studenti umí také vyčis-
tit a odstranit zubní kámen či obrousit 
drápky. Říká, že je již stálým zaměst-
nancem školy, ale má svou terénní pra-
xi. Ptáme se, zda bude škola kastrovat 
kočky, které se odchytávají u starého 
hřbitova. Radek Busta odpovídá, že 

s touto činností škola pomáhala měs-
tu Moravské Budějovice. I tam byla 
lokalita, kde se pohybovalo zhruba 60 
koček. Po kastraci se vracely do původ-
ního teritoria. „Stav koček se tam ustálil 
v přijatelném množství,“ sděluje. Dopl-
ňuje, že škola spolupracuje s útulkem 
v Lukově u Moravských Budějovic a 
ošetřuje zvířata tam umístěná. 

Další učebna slouží ošetřovatelství. 
„Využívá se k výuce prvních a druhých 
ročníků,“ naznačuje Ladislava Neter-
dová. Žáci se zde učí základům ošet-
řovatelské techniky, hygienické péče, 
manipulaci s pacientem, nácviku apli-
kací injekcí do svalů či odebírání krve 
z žil. „Jsme dobře vybaveni, máme různé 
modely, vše odpovídá reálnému zdravot-
nickému zařízení a vybavení,“ zdůrazňu-
je odborná učitelka. Upozorňuje nás 
na lampu, která dokáže odhalit nedo-
konalé mytí rukou. 

Programy pro mateřáky
Další místnost má za cíl upoutat 

pozornost dětí z mateřských škol. Ško-
la má i programy se zaměřením na 
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mateřské školy, se kterými je navště-
vuje v rámci zdravotní péče při spolu-
práci se Zdravým městem Třebíč. „A 
zájem těchto zařízení narůstá. Na jaře 
se uskutečnilo čtyřicet přednášek,“ říká 
Milada Brabcová za asistence Marka 
Veselého. 

„Provádíme tady dvě scénky. Jednou z 
nich je porod, u druhé předvádíme ošet-
ření popálenin,“ říká Adéla Dlouhá 
v další učebně. Návštěvníci se k žákům 
mohou připojit a vše si vyzkoušet. 

V další místnosti se prezentuje Stu-
dentské centrum, které nabízí různá 
měření, například cholesterolu, glyké-
mie a tlaku. „Otevřeno je každou první 
středu v měsíci od patnácti do osmnácti 
hodin,“ informuje Pavla Suchá. 

Přecházíme do laboratoře rostlinné 
výroby. „Učí se tady rostlinářské předmě-
ty, třeba rozbory půdy, třetí ročníky pro-
bírají hnojiva, plevele, ochranu rostlin, 
čtvrťáci se učí znát rostlinky,“ vysvětluje 
učitel František Beroun. 

Ve škole potkáváme i pamětníky, kte-
ří do nové budovy od prvního roční-
ku nastupovali. „Jednalo se o špičkovou 
školu, která nám předala široké praktic-
ké i odborné vědomosti,“ říkají Jaroslav 
Marek a František Janšta. 

Ptáme se, zda bývalí studenti vědí, že 
pod školou jsou protiatomové kryty. 
Podle ředitele školy Miroslava Dočka-
la jsou už dávno vyjmuty ze systému 
civilní ochrany. „Pamatujeme je dobře. 
Zavření jsme tam nebyli, ale prohlíželi 
jsme si je,“ shodují se. Slyšeli i o tom, 
že škola v krajním případě měla sloužit 
jako nemocnice.

Vyzkoušeli si testy 
Návštěvníci si mohli vyzkoušet testy 

z českého jazyka a literatury. „Jedná se o 
cvičné přijímačky. Případní studenti naší 
školy si je nyní mohou vyzkoušet. I ty z 
matematiky,“ informuje v další učebně 
Nikola Staňková s Natálií Ulčovou.

V této učebně jsou staré dobré lavice, 
které si velmi dobře pamatuji, a napro-
sto mě rozněžněly. Při exkurzi nechybí 
ani učebna anatomie a fyziologie hos-

podářských zvířat. „To jsou odborné 
předměty pro veterinu,“ sděluje Michael 
Průcha. 

Následuje chemická laboratoř. 
„Zájemci si tady mohou vyzkoušet 
dehydrataci kyseliny sírové, kdy si napí-
ší něco na papír, ten se ožehne ohněm a 
mohou si papír vzít jako suvenýr domů. 
Nebo některé pokusy ukážeme,“ nasti-
ňuje Nikola Marešová. Nebudeme 
tajit, že té dehydrataci vůbec nerozu-
míme. 

Další laboratoř poskytuje zázemí 
fyzikům. „Můžete si tady vyzkoušet 
zapojení jednoduchých obvodů, změ-
řit napětí a volty. Máme zde i stano-
viště s optikou a mnoho dalšího,“ upo-
zorňují David Kratochvíl a Milan 
Nevrkla. 

Příjemná vůně mě dovedla do dal-
ší učebny, v níž se ochutnávaly různé 
čaje. A jakpak se k nim škola dostala? 
„Jsou vyrobené z bylin z naší bylinkové 
zahrádky, kterou jsme si sami vytvoři-
li, a o bylinky se staráme, a ty jsou bez 
chemických postřiků. Lidé si mohou 
prohlédnout herbáře i naše učebnice,“ 
uvádí Pavlína Pometlová a Michaela 
Dzábová.

Prostor pro ředitele
Školu jsme si prohlédli, navštívili 

i venkovní prostory, dejme na závěr 
prostor řediteli školy Miroslavu 
Dočkalovi. „Dny otevřených dveří se 
konají pravidelně každým rokem spo-
lečně s Didactou, takže s pořádáním 
takovéto akce máme zkušenosti. Dnes 
se zde navíc představují organizace, se 
kterými spolupracujeme a kam studen-
ti chodí na praxe, je to náročnější, začali 
jsme s přípravou na jaře,“ říká na úvod. 

Připomíná, že od sloučení škol se 
v objektu každým rokem něco opra-
vuje nebo přestavuje. Myslí si, že obo-
ry se vzájemně prolínají a není pro-
blém vše skloubit. A co by si ředitel 
přál do budoucna? „Víc žáků, abychom 
mohli poskytnout našemu hospodářství 
dostatečný počet žádaných odborníků,“ 
odpovídá ředitel Miroslav Dočkal. 


