
Stredná odborná škola veterinárna, Drážovská 14, Nitra 

 

Kritériá na prijatie žiakov do 1. ročníka odborov vzdelávania (4336 M a 4210 M) 
pre školský rok 2020/2021 

 

Kritériá sú vypracované v zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský 

zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v súlade so zákonom 

596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov a Rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR 

o termínoch, organizácii a hodnotení prijímania na vzdelávanie v stredných školách v čase 

mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020 zo dňa 29.4.2020. 

 

 Do prvého ročníka štvorročných študijných odborov 4210 M agropodnikanie 

a 4336 M veterinárne zdravotníctvo a hygiena môže byť prijatý uchádzač, ktorý získal nižšie 

sekundárne vzdelanie. 

 

Pre školský rok 2020/2021 odsúhlasil zriaďovateľ Nitriansky samosprávny kraj 

SOŠ veterinárnej, Drážovská 14, Nitra nasledovný plán výkonov: 

4210 M 04 agropodnikanie - farmárstvo 12 žiakov 

4210 M 18 agropodnikanie - kynológia 15 žiakov 

4336 M 01 veterinárne zdravotníctvo a hygiena - chov hospodárskych zvierat 60 žiakov 

4336 M 03 veterinárne zdravotníctvo a hygiena - chov cudzokrajných zvierat 30 žiakov 

 

Prijímacie konanie do 1. ročníka štvorročného vzdelávacieho odboru sa koná od 19. mája 2020 

do 30. júna 2020. 

 

Žiaci budú na štúdium vyššie uvedených  odborov vzdelávania prijímaní podľa týchto kritérií: 

 

 
1. ZOHĽADNENIE ŠTUDIJNÝCH VÝSLEDKOV  

Za prospech na základnej škole budú pridelené preferenčné body podľa známok z koncoročnej 

klasifikácie za 8. ročník a polročnej klasifikácie za 9. ročník základnej školy nasledovne: 

 

1.1. Dva povinné predmety:  

Do celkového súčtu budú pridelené body za každú známku samostatne podľa nasledujúceho 

vzťahu: 𝑝𝑜č𝑒𝑡 𝑏𝑜𝑑𝑜𝑣 =  5. (4 − 𝑥). (4 − 𝑥) , 𝑘𝑑𝑒 𝑥 𝑗𝑒 𝑧𝑛á𝑚𝑘𝑎. 

 Slovenský jazyk a literatúra  

 Matematika 

 

1.2. Profilové predmety : 

Do celkového súčtu budú pridelené body za každú známku samostatne podľa nasledujúceho 

vzťahu: 𝑝𝑜č𝑒𝑡 𝑏𝑜𝑑𝑜𝑣 =  3. (4 − 𝑥). (4 − 𝑥) , 𝑘𝑑𝑒 𝑥 𝑗𝑒 𝑧𝑛á𝑚𝑘𝑎. 

Profilové predmety: 

 prvý profilový predmet: Biológia 

 druhý profilový predmet: Chémia  

 

1.3. Doplnkové predmety: 

Do celkového súčtu budú pridelené body za každú známku samostatne podľa nasledujúceho 

vzťahu: 𝑝𝑜č𝑒𝑡 𝑏𝑜𝑑𝑜𝑣 =  2. (4 − 𝑥). (4 − 𝑥) , 𝑘𝑑𝑒 𝑥 𝑗𝑒 𝑧𝑛á𝑚𝑘𝑎. 

Doplnkové predmety: 

 prvý doplnkový predmet: Fyzika 

 druhý doplnkový predmet: Anglický jazyk/Nemecký jazyk 

 



2. PROSPECH 

Ak žiak dosiahol v posledných troch školských rokoch vzdelávania (8., 7., 6.)  stupeň 1 – výborný 

zo všetkých predmetov, do celkového hodnotenie sa započíta 5 bodov za každý školský rok.  

 

3. ĎALŠIE KRITÉRIÁ 

Do celkového súčtu budú pridelené body za každé kritérium samostatne z intervalu 〈0; 100〉 bodov. 

3.1. Predmetová olympiáda  

Predmetová olympiáda sa započítava do celkového hodnotenia, ak sa žiak umiestnil na 1. mieste až 

5. mieste v okresnom alebo krajskom kole v 8. ročníku alebo 9. ročníku v olympiáde zo SJL, cudzieho 

jazyka (ANJ, NEJ, RUJ, SJA, FRJ), DEJ, MAT, FYZ, CHE, BIO, GEG alebo technickej olympiáde 

a Pytagoriáde. 

 

 

 

 

 

 

3.2. Celonárodné a medzinárodné umiestnenie žiaka  

Celonárodné a medzinárodné umiestnenie žiaka sa započítavajú do celkového hodnotenia podľa 

profilácie strednej školy v olympiáde z BIO, CHE takto: 

Umiestnenie žiaka 

Počet bodov za umiestnenie 

v  celoslovenskom kole 

olympiády 

Počet bodov za umiestnenie 

v  medzinárodnom kole 

olympiády 

1. miesto 15 20 

2. miesto 12 16 

3. miesto 9 12 

4. miesto 6 8 

5. miesto 3 4 

 

3.3. Vlastné kritérium strednej školy 

Do celkového súčtu sa body za profilové predmety uvedené v bode 1.2 započítajú ešte raz. 

 

4. V PRÍPADE ROVNOSTI BODOV, BUDÚ POSTUPNE UPLATNENÉ NASLEDOVNÉ 

KRITÉRIÁ: 

Umiestnenie žiaka 

Počet bodov za umiestnenie 

v okresnom/oblastnom kole 

súťaže/olympiády 

Počet bodov za umiestnenie 

v  krajskom kole 

súťaže/olympiády  

1. miesto 5 10 

2. miesto 4 8 

3. miesto 3 6 

4. miesto 2 4 

5. miesto 1 2 



a) podľa § 67 ods. 3 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bude prednostne prijatý uchádzač, 

ktorý má podľa rozhodnutia posudkovej komisie sociálneho zabezpečenia zmenenú pracovnú 

schopnosť, 

b) získal väčší počet bodov za bod č. 3 Ďalšie kritéria,  

c) dosiahol väčší počet z určeného profilového predmetu školy - BIO. 

 

Vstupné údaje: vyplnená prihláška na vzdelávanie na strednú školu, diplomy alebo výsledkové 

listiny preukazujúce poradie žiaka, prípadne jeho výkon. 

 

 

 

 

 

V Nitre, 06.05.2020 RNDr. Ľuboš Černý 

 riaditeľ školy 


