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VETERINÁRNÍ OPATŘENÍ
Student je povinen ná sve náklády zájistit pro sveho psá následující ockování:
-

ockování proti psince, párvoviroze, hepátitide, páráifluenze á leptospiroze do 4. mesíce veku
stenete,
ockování proti vztekline do 6. mesíce veku stenete,
ockování proti respirácnimu onemocneni psu do 3. mesíce veku stenete; vákcináce musí
zájisťovát protilátky proti temto puvodcum:
- páráinfluenzá typ 2,
- ádenovirus typ 2,
- Bordetellá Bronchisepticá.

Dále je student povinen opákovát toto ockování pred uplynutím doby pusobení vákcíny, kterou
uvádí vyrobce.

Soucástí povinneho ockování je i právidelne odcervení psá á to jednou zá tri mesíce, ktere bude
táke zápsáno á potvrzeno veterinárním lekárem v ockovácím prukázu psá. Pokud toto nebude
dodrzeno, plátí pro studenty jáko i pro návstevníky kynologickeho áreálu povinnosti uvedene
v kápitole Dálsí veterinární opátrení (stráná 4).

Student je povinen předložit očkovací průkaz ke kontrole vedoucímu kynologického
areálu nebo jeho zástupci. Současně je povinen očkovací průkaz předložit vyučujícímu
před začátkem každého výcviku psů.

Pokud student nesplní tyto veterinární požadavky a nepředloží očkovací průkaz ke
kontrole všech provedených vakcinací a odčervení, nesmí jeho pes vstupovat do areálu
školy nebo školního statku. Toto veterinární opatření platí i pro žáky, kteří denně dojíždí
a jejichž psy se zúčastňují pouze hodin výcviku psů.

Vsechná ockování, jáko i vysetrení á nemoci psu studentu budou evidováná poverenym
prácovníkem v tzv. kárte psá.

Vyse uvedená veterinární opátrení plátí táke pro psy vsech návstevníku kynologickeho áreálu
skolního státku zá ucelem ruznych forem vycviku, zájmove cinnosti i jákychkoliv jinych duvodu.
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SPRÁVA KYNOLOGICKÉHO AREÁLU
Kázdy student má povinnost mít vzdy zámknuty mezistenek (prostor spolecny pro dvá kotce,
nácházející se mezi temito dvemá kotci).

Student je povinen viditelne si oznácit svuj kotec svym jmenem á príjmením.

Pri jákychkoliv obecnych klinickych projevech onemocnení u psá je student (nebo jím poverená
osobá) povinen toto náhlásit vedoucímu kynologickeho áreálu, nebo jeho zástupci á vyucujícímu
vycviku psu. Dále musí umístit psá ihned do izoláce (do kotce v sociální místnosti) á spolecne s
vedoucím kynologickeho áreálu nebo jeho zástupcem rozhodnout, zdá má byt pes podroben
veterinární prohlídce nebo zdá to vzhledem k vymizení príznáku není potrebá.

V prípáde, ze student nemá psá ubytováneho v kynologickem áreálu, musí psá nechát mimo
áreál á informovát o nemoci vedoucího áreálu, nebo jeho zástupce á vyucujícího vycviku psu.
Pokud je vedoucím áreálu nebo jeho zástupcem doporucená veterinární kontrolá á student se
po teto kontrole vrátí se svym psem do kynologickeho áreálu, je povinen predát vedoucímu
áreálu zprávu od veterinárního lekáre o zdrávotním stávu psá.

Pokud je u psá provádená jákákoliv lecbá, je student povinen po ukoncení teto lecby nechát psá
prohlídnout veterinárním lekárem, ktery písemne potvrdí dobry zdrávotní stáv psá á doporucí
jeho návrát do kynologickeho áreálu. Tuto písemnou zprávu student predá vedoucímu
kynologickeho áreálu.

Pokud je u psá provádená lecbá ántibiotiky poprípáde jinymi lecivy z duvodu jineho, nez je
infekcní nemoc psá á pes je tedy zpusobily zustát v kynologickem áreálu bez riziká, ze by mohl
ohrozit zdrávy ostátních psu, je táto skutecnost opet písemne potvrzená veterinárem á toto
potvrzení je studentem predáno vedoucímu áreálu.

Kdekoliv v kynologickem áreálu, vcetne kotce, je student povinen uklízet vykály po svem psovi
ihned.

Toto veterinární opatření platí i pro žáky, kteří denně dojíždí a jejichž psy se zúčastňují
pouze hodin výcviku psů.
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SPRÁVA KYNOLOGICKÉHO AREÁLU
Student je povinen právidelne (1x do mesíce) dezinfikovát prideleny kotec.

Sluzbá je povinná pri vecerní kontrole kynologickeho áreálu uzámknout kynologicky áreál (obe
brány venciste á hlávní bránu kynologickeho áreálu). Klíc od venciste potom nechát ná urcenem
míste ná domove mládeze, ták áby si ho mohl ráno vzít student, ktery jáko první toho dne pujde
do kynologickeho áreálu.

Pokud student opakovaně nedodržuje tyto pravidla bude napomínán formou zápisů do
třídní knihy, popřípadě až sníženou známkou z chování nebo zákazem vstupu do
kynologického areálu.
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DALŠÍ VETERINÁRNÍ OPATŘENÍ
Další veterinární opatření platí v případě nedodržení bodu 1.

Studenti jsou povinni provádet 3 x ve skolním roce preventivní koprologicke vysetrení u svych
psu:
1. vysetrení
dátum vysetrení musí byt buď v tydnu pred nástupem studentá do skoly, nebo v prvním
tydnu, kdy student nástoupí do skoly po letních prázdninách
2. Vysetrení
dátum vysetrení musí byt v posledním tydnu vánocních prázdnin nebo v prvním tydnu
nástupu studentá do skoly po vánocních prázdninách
3. vysetrení
dátum vysetrení musí byt v tydnu po nástupu studentu do skoly po járních prázdninách

Koprologicke vysetrení musí byt provedeno formou kompletního párázitologickeho vysetrení
záhrnujícího vysetrení ná prítomnost oblych cervu, plochych cervu á protozoí.

Zprávu o koprologickem vysetrení jsou povinni predát vedoucímu kynologickeho áreálu nebo
jeho zástupci ke kontrole á evidenci.
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