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Správa 
o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach  

za školský rok 2020/2021 
 

 
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2020/2021 

za Strednú odbornú školu veterinárnej, Drážovská 14, Nitra je vypracovaná v súlade s týmito predpismi 
a dokumentmi: 

 
1. Vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 435/2020 Z. z. o 

štruktúre a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a 
školských zariadení (ďalej len „vyhláška č. 435/2020 Z. z.“) 

2. Vyhodnotenia plánov práce jednotlivých predmetových komisií a metodického združenia. 
3. Vyhodnotenia činnosti Strediska odbornej praxe (ďalej aj „SOP“). 
4. Vyhodnotenia výsledkov výchovy  a vzdelávania v Školskom internáte (ďalej aj „ŠI“). 
5. Vyhodnotenia činnosti výchovného poradcu a kariérového poradcu, koordinátora prevencie 

rizikového správania sa dospievajúcej mládeže, koordinátora pre globálne vzdelávanie a 
environmentálnu výchovu, školského špeciálneho pedagóga. 

6. Z informácií o činnosti Rady školy pri SOŠ veterinárnej v Nitre. 
7. Vyhodnotenia súťaží, olympiád, odborných zručností, záujmovej činnosti, stredoškolskej odbornej 
činnosti (ďalej aj „SOČ“) a športových činností. 

 
1. § 2 ods. 1 písm. a) vyhlášky č. 435/2020 Z. z. 

 
Základné identifikačné údaje o škole 
 

Názov  
Stredná odborná škola veterinárna, Drážovská 14, 
Nitra 

Adresa  Drážovská 14, 950 12 Nitra 

Telefónne číslo  037/7922002, +421948792202 

Webové sídlo  www.sosvetnr.sk 

Adresa elektronickej pošty sosvetnr@sosvetnr.sk 

 
Vedúci zamestnanci školy 
Priezvisko, meno Funkcia 
RNDr. Ľuboš Černý  riaditeľ školy 

MVDr. Leila Kichi, PhD. 
zástupkyňa riaditeľa školy pre teoretické 
vyučovanie 

Ing. Marcel Polička, PhD.  
zástupca riaditeľa školy pre teoretické 
vyučovanie 

Ing. Eva Gahúrová zástupkyňa riaditeľa školy pre odbornú prax  
PaedDr. Róbert Košík, PhD. zástupca riaditeľa školy pre školský internát 
Ing. Eva Gahúrová vedúca strediska odbornej praxe 
Zuzana Budová vedúca školskej jedálne 
 
 
 



Stredná odborná škola veterinárna, Drážovská 14, Nitra, 
 

3 

Rada školy 
Titl., priezvisko, meno Volený/delegovaný za Funkcia 
Mgr. Martin Janega  pedagogických zamestnancov  
PaedDr. Ingrid Marošová pedagogických zamestnancov tajomník 

Mgr. Andrea Halásová ostatných zamestnancov 
poverená zvolaním 
Rady školy 

Dagmar Hincová rodičov  
Mgr. Denisa Slezáková rodičov  
PaedDr. Irena Šuchterová rodičov  
Chiara Marianna Lehotská žiakov  
Mgr. Miloslav Krajčík zriaďovateľa  
MVDr. Ladislav Stodola zriaďovateľa  
PhDr. Anna Šmehilová, PhD. zriaďovateľa  
Mgr. Ervín Weiss, PhD. do 
13.12.2020 
Mgr. Ján Vozár od 14.12.2020 

zriaďovateľa  

 
2. § 2 ods. 1 písm. b) vyhlášky č. 435/2020 Z. z. 

Údaje o zriaďovateľovi 

 

Názov  Nitriansky samosprávny kraj 

Sídlo Rázusova 2A, 949 01 Nitra 

Telefónne číslo  037 /6922 911 037/69 229 37 

Adresa elektronickej pošty info@unsk.sk 

 
3. § 2 ods. 1 písm. c) vyhlášky č. 435/2020 Z. z. 

Informácia o činnosti Rady školy a poradných orgánoch riaditeľa školy (počet, počet zasadnutí, 
prijaté uznesenia) 

Rada školy pri SOŠ veterinárna, Drážovská 14, Nitra bola ustanovená v súlade s § 24 zákona č. 596/2003 
Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov ako poradný orgán riaditeľa školy. Funkčné obdobie začalo dňom 19.10.2016 na 
obdobie 4 rokov. Dĺžka funkčné obdobia Rady školy pri SOŠ veterinárna, Drážovská 14, Nitra sa posúva 
o obdobie, počas ktorého bol vyhlásený núdzový stav. Rada školy pri SOŠ veterinárnej, Drážovská 14, 
Nitra sa vo svojej činnosti riadila plánom činnosti. 

V školskom roku 2020/2021 sa uskutočnilo 5 rokovaní Rady školy a 1 ustanovujúce zasadnutie novej 
Rady školy. Z dôvodu núdzového stavu vyhláseného vládou SR z titulu šírenia ochorenia COVID 19 sa 
zasadnutia uskutočnili formou per rollam. Rada školy na svojich zasadnutiach prerokovala  

 Správu výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2020/2021, 
vyhodnotenie ročného koncepčného zámeru rozvoja školy 

 Školský vzdelávací program „Starostlivosť o zvieratá“ s účinnosťou od 1. septembra 2021 pre 1. 
ročník a nasledujúce ročníky,  

 Školský vzdelávací program „Produkcia zdravých potravín“ s účinnosťou od 1. septembra 2021 pre 
1. ročník a nasledujúce ročníky,  

 výsledky hospodárenia školy, 
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 návrh na počty žiakov prijímaných do 1. ročníka podľa jednotlivých odborov vzdelania a zamerania, 
vrátane počtu tried, výsledky prijímacieho konania 

 spoluprácu rady školy s radou rodičov, 
 materiálno-technické, priestorové a personálne zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu, 

sociálny program školy. 

Uznesenia k prerokúvaným materiálom boli schválené. 

Prvé ustanovujúce zasadnutie novej rady školy sa uskutočnilo dňa 29.6.2021, nepodarilo sa zvoliť 
predsedu Rady školy. 

Ďalšie poradné orgány riaditeľa školy 
- Vedenie školy - operatívne zabezpečuje úlohy školy, školského internátu (ďalej len „ŠI“), strediska 

odbornej praxe (ďalej len „SOP“) a školskej jedálne (ďalej len „ŠJ“) a riadi denný režim týchto 
organizačných zložiek. Členmi vedenia školy sú riaditeľ školy, zástupkyňa riaditeľa školy pre 
teoretické vyučovanie, zástupca riaditeľa školy pre teoretické vyučovanie, zástupkyňa riaditeľa 
školy pre odbornú prax, vedúci strediska odbornej praxe, vedúca školskej jedálne, ekonómka školy, 
personalistka a mzdárka školy a hospodárka školy. Zasadá priebežne podľa potrieb. Vedenie školy  
zasadalo 17-krát, venovalo sa aktuálnym potrebám školy vzhľadom na aktuálnu pandemickú 
situáciu, napr. novému školskému vzdelávaciemu programu, priestorovému, materiálno-
technickému a personálnemu zabezpečeniu výchovno-vzdelávacieho procesu, vnútorným predpisom 
školy, podnikateľskej činnosti školy, sociálnemu programu školy, odmeňovaniu zamestnancov školy 
a pod. 
 

- Pedagogická rada - je poradný orgán riaditeľa školy. Zasadá podľa vlastného plánu zasadnutí, riadi 
sa rokovacím poriadkom. Členmi pedagogickej rady sú všetci pedagogickí zamestnanci školy. 
Zaoberá sa výchovno-vzdelávacími výsledkami školy, rieši problémy v tejto oblasti. V uplynulom 
školskom roku zasadala 14-krát, väčšinou formou per rollam (z dôvodu šírenia ochorenia COVID 
19). Zaoberala sa napr. návrhmi na individuálnu integráciu žiakov, organizačnými pokynmi na nový 
školský rok, novým školským vzdelávacím programom od 1.9.2021, podnikateľskou činnosťou 
školy, výsledkami hodnotenia a klasifikácie žiakov za príslušný štvrťrok, polrok a pod. 

 
- Predmetová komisia - pracuje podľa rámcového plánu činnosti školy. Členovia PK kolektívne 

tvoria materiály ako napr. školský vzdelávací program, koncepcie ďalšieho rozvoja a usmernenia 
inovácií v predmetoch, maturitné otázky, otázky na prijímacie skúšky, testy, hodnotenia výsledkov 
dosiahnutých v jednotlivých predmetoch v súlade s klasifikáciou, návrhy na zlepšenie realizovateľné 
v nasledujúcom období a podieľajú sa na príprave plánu profesijného rozvoja pedagogických 
zamestnancov školy. V škole pracuje 7 predmetových komisií, a to PK spoločenskovedných 
predmetov, PK prírodovedných predmetov, PK cudzích jazykov, PK odborných predmetov, PK 
zootechnických predmetov, PK veterinárnych predmetov, PK telesnej a športovej výchovy. 
Spravidla sa konali 4 zasadnutia PK. 
 

- Metodické združenie vychovávateľov ŠI - pracuje podľa plánu činnosti schváleného riaditeľom 
školy, zasadá spravidla raz v mesiaci a podľa potreby, v uplynulom školskom roku zasadalo 3-krát. 
Členovia metodického združenia sa riadia výchovným programom školského internátu a plánom 
činnosti ŠI na príslušný školský rok, na svojich zasadnutiach sledujú plnenie plánu činnosti, pružne 
dopĺňajú aktivity podľa potrieb žiakov a ponúk na kultúrne a športové podujatia. 
 

- Žiacka školská rada – zasadala len 1 – krát prezenčne, spravidla zasadá 1 – krát mesačne alebo 
podľa potreby. Pracuje pod vedením koordinátora žiackej školskej rady. Žiaci sa vyjadrovali 
k problémov v oblasti výchovno-vzdelávacieho procesu, vnútornému poriadku školy, záujmovej 
činnosti žiakov a pod. Je organizátorom celoškolských kultúrnych, športových a prezentačných 
podujatí. Dňa 14.12.2020 sa uskutočnilo sieťovacie stretnutie mládežníckych organizácií, ktoré 
organizuje Nitrianska krajská rada mládeže (NiKRaM), cez ZOOM. Cieľom stretnutia bolo  prepojiť 
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mládežnícke organizácie na úrovni okresného mesta a na úrovni Nitrianskeho kraja. Dňa 08.06.2021 
Kick-Up! projekt pre žiacke školské rady. Vybraným koordinátorom ŽŠR boli na webinári 
predstavené metodické príručky, ktoré IUVENTA prevzala od organizácie Centrum pro 
demokratické učení (CEDU) a s ich súhlasom preložila do slovenčiny. Dňa 11.06.2021 sa 
uskutočnilo odovzdanie príručiek pre ŽSR. Dňa 01.07.2021 sa uskutočnilo pracovné stretnutie 
koordinátorov študentských rád, kde hlavnou témou bolo predstavenie grantovo-vzdelávacieho 
programu „Mladí Nitrianski filantropi“, pripravované projekty pre mládež v meste Nitra a aktuálne 
informácie o programoch Iuventy. 

 
- Komisia pre prijímacie konanie – zasadal 2-krát. Členovia sa vyjadrovali k nastaveniu pravidiel 

pre prijímacie konanie do 1 ročníka príslušných odborov vzdelávania pre školský rok 2021/2022, 
k obsahu prijímacej skúšky, termínom prijímacej skúšky (náhradné termíny – 3), výsledkom 
prijímacieho konania a pod. 

 
4. § 2 ods. 1 písm. d) a ods. 4 písm. a) vyhlášky č. 435/2020 Z. z. 

Počet žiakov a počet žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 
 
 

Trieda 
Počet žiakov 
k 15.9.2020 

z toho žiaci so 
ŠVVP 

Počet žiakov k 31.8.2021 
z toho žiaci so 

ŠVVP 
I.A 29 2 30 3 

I.B 32 2 32 2 

I.C 31 1 32 1 

I.D 28 0 28 0 

II.A 29 4 28 4 

II.B 29 1 29 1 

II.C 31 2 31 2 

II.D 27 1 27 1 

III.A 28 1 28 1 

III.B 28 2 28 2 

III.C 28 1 28 1 

III.D 26 2 26 2 

IV.A 28 2 28 2 

IV.B 28 3 28 3 

IV.C 29 1 29 1 

IV.D 28 3 28 3 

Spolu 459 28 460 29 
 
 

5. § 2 ods. 1 písm. e) a f) vyhlášky č. 435/2020 Z. z. 

Počet pedagogických zamestnancov, odborných zamestnancov a ďalších zamestnancov 
 
Údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu pedagogických zamestnancov 
školy k 31.8.2021 
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Pracovný pomer 
Počet 
pedagogických 
zamestnancov 

Počet 
nepedagogických 
zamestnancov 

Prepočítaný počet  
úväzkov 
pedagogických 
zamestnancov 

Prepočítaný počet 
úväzkov 
nepedagogických 
zamestnancov 

Trvalý pracovný 
pomer 

46 30 44,86 29,75 

Dočasný pracovný 
pomer 

2 3 2 3 

z celkového počtu  
znížený úväzok 

3 2 1,86 1,75 

z celkového počtu  
ZPS 

1 4 1 3,75 

z celkového počtu  
na dohodu 

0 0 0 0 

 
Údaje o plnení kvalifikačného predpokladu pedagogických zamestnancov 
 

Kvalifikovanosť pedagogických zamestnancov k 31.8.2021 

Počet zamestnancov Spolu 
Z toho 

nekvalifikovaných kvalifikovaných 
učiteľov 39 0 39 

vychovávateľov 8 0 8 

školský špeciálny 
pedagóg 

1 0 1 

asistentov učiteľa 0 0 0 

Spolu 48 0 48 

Predmety vyučované neodborne s počtom vyučovacích hodín týždenne: 

Etická výchova 7 hodín, Výcvik psov – 4 hodiny,  Mechanizácia – 2 hodiny, Hygiena potravín – 3 
hodiny, Občianska náuka – 1 hodina, Canisterapia – 2 hodiny. 

 

Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy v uplynulom školskom roku 
k 31.8.2021 

  

Ďalšie vzdelávanie Počet študujúcich Počet absolventov 
1.atestácia 0 0 

2.atestácia 0 1 

funkčné 1 2 

aktualizačné 0 všetci PZ 

adaptačné 0 0 

špecializačné 0 0 

predatestačné 0 0 

inovačné 0 7 

Kvalifikačné z toho 
doplňujúce pedagogické štúdium 
rozširujúce 

1 
1 

0 
0 
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Škola zabezpečila pre pedagogických zamestnancov školy aktualizačné vzdelávanie na tému 
„Mentoring v školskom prostredí“, ktoré sa uskutočnilo dištančným spôsobom v zákonom určenom 
rozsahu. Vzdelávania sa zúčastnili všetci pedagogickí zamestnanci školy. 
 
Škola zabezpečila pedagogickým zamestnancom a odborným zamestnancom v súlade s § 79 ods. 3 
zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov preventívne psychologické poradenstvo a umožnila im absolvovať 
poradenstvo zamerané na predchádzanie a zvládanie agresivity, sebapoznanie a riešenie konfliktov. 
 

6. § 2 ods. 1 písm. g) vyhlášky č. 435/2020 Z. z. 

Informácie o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti 
 

Aktivity školy smerom k verejnosti slúžia na propagáciu dobrých výsledkov práce školy, jej 
zamestnancov a žiakov, pozitívne ovplyvňujú činnosť školy ako výchovno-vzdelávacej inštitúcie. Na 
podporu výchovno-vzdelávacej funkcie školy slúžia aj záujmové útvary, ktoré vedú pedagogickí 
zamestnanci školy. 

Pre väčšinu žiakov školy vedú dobré výsledky školy k vytváraniu pocitu hrdosti a spolupatričnosti 
so školou,  k rastu sebavedomia žiakov i zamestnancov a k udržaniu dobrého mena školy. 

Aktivity školy boli limitované núdzovým stavom, ktorý vyhlásila vláda SR a RUVZ Nitra V období 
od polovice októbra 2020 do polovice apríla 2021 bolo v škole zabezpečené vzdelávanie žiakov 
dištančnou formou, teda aktivity sa nemohli uskutočniť. Rovnako aj po návrate do školy v polovici apríla 
2021 boli aktivity školy limitované ponukou a možnosťami, ktoré poskytovali organizácie verejného 
sektora. 

 
Uvádzam stručný prehľad aktivít, ktorých sa zúčastnili žiaci školy v rámci súťaží, prednášok, 

workshopov, kultúrnych podujatí, blokových cvičení a exkurzií za sledované obdobie: 
 

September: Aktivita  
2.9.2020 Slávnostné otvorenie školského roka 2020/2021  
3.9.2020 V rámci projektu FIN Q sa uskutočnilo pilotné testovanie žiakov 2 

tried (3.C a 3.D). Ide o projekt zameraný na finančnú gramotnosť 
žiakov školy. 

8.9.2020 1.ročník účelové cvičenie 
9.9.2020 2.ročník účelové cvičenie.  

 tvorba informačného panela s environmentálnou tematikou,  
 úprava areálu školy, starostlivosť o interiérové kvety – I., III. ročník 
 1.ročník: interaktívne prednášky v oblasti trestno-právnej 

zodpovednosti  v spolupráci s KRPZ v Nitre 
prednášky na tému :Látkové a nelátkové závislostí 

 klinické vyšetrenie psov a kontrola zdravotného stavu psov pred 
umiestnením v priestoroch školy 

Október:   
8.10.2020 Slávnostné odovzdávanie stužiek v telocvični.  

 výsadba ovocných drevín v školskom areáli, 
 starostlivosť o bylinkovú záhradu – zber byliniek, sušenie produktov 

zo školskej záhrady – I., II., III. A 
 2. ročník - prednášky na tému Psychické zdravie a stres 

14.10.2020 Vyučovanie podľa covid rozvrhu 
November:   
December:   

Január:   
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 1.ročník: webináre na tému: “Bezpečnosť v online prostredí“  pre 

žiakov prvých ročníkov – realizovalo MŠVVaŠ (dištančnou formou) 
Február:   

19.2.2021 Školské kolo ENERSOL, dištančne 
Marec:   

10.3.2021 Biblická olympiáda - dištančne 
12.3.2021 Testovanie v oblasti finančnej gramotnosti v rámci projektu FIN Q, 

triedy III.C a III.D 
Apríl:   

 I.B, I.C – ošetrovanie porastov zeleniny, drobného a menej známeho 
ovocia v školskej záhrade, údržba átria 

Máj:   
12.5.2021 Testovanie PISA vybraní žiaci z I.C a I. D 
12.5.2021 Skúšky zo streľby z poľovníckych zbraní - strelnica Mojmírovce  
13.5.2021 Testovanie PISA, vybraní žiaci z I.A a I.B 
19.5.2021 Skúšky zo streľby z poľovníckych zbraní - strelnica Mojmírovce  
26.5.2021 Odborná prednáška o kyberšikane  
27.5.2021 Blokové cvičenie z predmetu odborná prax v  Devio Nové Sady, 

Farma Čab. (II.C 1.sk) 
27.5.2021 Odborná prednáška o kyberšikane (1.C,1.D) 

 1,2,3. ročník: interaktívne prednášky na tému: Šikana a kyberšikana            
prednášky na tému : Psychické ochorenia 
Interaktívna beseda na tému :“ Kyberšikana“ pre žiakov prvých 
ročníkov – zrealizovalo   Slovenské  národné stredisko pre ľudské 
práva 

Jún:   
 Športový deň na MDD  
 Pohovor na tému :“Šikana a jej prejavy na škole“ (III.D) 

2.6.2021 Blokové cvičenie z predmetu odborná prax v  Devio Nové Sady, 
Farma Čab. (III.A FAR) 

3.6.2021 Blokové cvičenie z predmetu odborná prax v  Devio Nové Sady, 
Farma Čab. (II.C 2.sk) 

8.6.2021 Dni poľa v Seliciach – prezentácia školy (žiaci 1.-3. roč. odboru 
FAR) 

14.6.2021 Blokové cvičenie z predmetu odborná prax v  Devio Nové Sady, 
Farma Čab. (II.B 2.sk) 

14.6.2021 Medzinárodná súťaž v písaní esejí (2.a3. ročník) 
16.6.2021 Blokové cvičenie z predmetu odborná prax v  Devio Nové Sady, 

Farma Čab. (II.A FAR) 
16.6.2021 Odborná prednáška na tému „Čo sa deje s našou planétou“ (II.A 

FAR, III.A, III.B, III.C, III.D) 
 návrh a realizácia výsadby kvetinovo-bylinkového záhona, výsadba, 

údržba – I.B, I.C, III.A(far) 
17.6.2021 Testovanie v oblasti finančnej gramotnosti v rámci projektu FIN Q, 

triedy III.C a III.D  
Blokové cvičenie z predmetu odborná prax v  Devio Nové Sady, 
Farma Čab. (III.B 1.sk) 

21.6.2021 Blokové cvičenie z predmetu odborná prax v  Devio Nové Sady, 
Farma Čab. (II.B 1.sk) 
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23.6.2021 Blokové cvičenie z predmetu odborná prax v  Devio Nové Sady, 
Farma Čab. (III.C 2.sk) 

25.6.2021 Teoretické skúšky z poľovníctva  
25.6.2021 Kurz ochrany života a zdravia pre 3. ročník 
25.6.2021 Účelové cvičenie pre 1. a 2. ročník 
28.6.2021 Kurz ochrany života a zdravia pre 3. ročník 
29.6.2021 Kurz ochrany života a zdravia pre 3. ročník 
30.6.2021 Slávnostné ukončenie školského roka - odovzdávane vysvedčenia  

Júl:   
 Súvislá odborná prax žiakov v SOP 

August:  
 Súvislá odborná prax žiakov v SOP 
 Letná škola kynológie 

 
Súťaže a olympiády v školskom roku 2020/2021 

 
Stredoškolská odborná činnosť 

a) Školské kolo – účasť 3 žiakov 
 

b) Krajské kolo 
 04 - biológia - 3. miesto 
 07 - poľnohospodárstvo - 2. miesto 
 07 - poľnohospodárstvo - 3. miesto 
 

c) Celoštátne kolo 
 07 - poľnohospodárstvo - 4. miesto 

 
Mladý ekofarmár 

a) Školské kolo – účasť 6 žiakov 
b) Celoslovenské kolo - 1. miesto, 5. miesto a 13. miesto 

 
Biblická olympiáda  
Oblastné kolo - 2. miesto kolektív 
 
Literárne súťaže 

- Hviezdoslavov Kubín – účasť 
- Literárny Kežmarok – účasť 
- Nitra budúcnosti – účasť vo výtvarnej aj písomnej časti 

 
ENERSOL – využite alternatívnych zdrojov energie  
Školské kolo – účasť 2 žiakov 
 
Olympiáda v anglickom jazyku 
Školské kolo – účasť 20 žiakov 
 
Športové súťaže: 

• Súťaž o najzdatnejšieho žiaka školy – účasť 312 žiakov 

• Stolno-tenisový turnaj – účasť 162 žiakov 

• Elektronická športová liga – účasť 12 žiakov 
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• Európsky týždeň športu – účasť 182 žiakov 

 
 
 
Činnosť v oblasti v spolupráci s rodičmi a poskytovaní služieb žiakom a rodičom bola zameraná na 

• výchovné a kariérové  poradenstvo,  

• zabezpečenie pedagogicko-psychologického servisu,  

• prezentáciu výchovno-vzdelávacích výsledkov žiakov prostredníctvo triednych aktívov  
zákonným zástupcom žiakov, výboru rodičovského združenia, rade školy. 

 
Výchovné poradenstvo 
 
V rámci pedagogicko-psychologického servisu pre žiakov sa výchovná poradkyňa podieľala na 
riešení: 

• problému s jazykovou bariérou žiačky 1.ročníka (nedostatočná znalosť slovenského jazyka),  
• problematiky a monitoringu rizikového správania u žiakov, náznakov šikanovania u žiakov, 
• osobných a psychických problémov, 
• zvládania dištančného vzdelávania u viacerých žiakov – nepripájanie sa na online hodiny, 

oneskorené odovzdávanie (resp. neodovzdávanie) zadaných úloh, nedostatočná komunikácia 
s vyučujúcimi a pod., 

• slabého prospievania žiakov. 

Uvedené problémy boli konzultované individuálne podľa okolností so žiakmi, rodičmi, triednymi 
učiteľmi, školským špeciálnym pedagógom a koordinátorom prevencie rizikového správania 
dospievajúcej  mládeže. Počas dištančnej formy vzdelávania prebiehala komunikácia väčšinou 
telefonicky, po návrate do školy osobne. 
 
Kariérové poradenstvo 
 
V oblasti kariérového poradenstva sme sa sústredili  

• na pomoc žiakom správne posúdiť vlastné možnosti a schopnosti a na ich základe sa správne 
rozhodnúť o svojom ďalšom smerovaní po ukončení štúdia v našej škole, 

• na poskytovanie kvalitných informácií o možnostiach štúdia na vysokých školách a pomoci pri 
podávaní prihlášok (väčšina žiakov prejavila záujem pokračovať v štúdiu na VŠ), 

Na realizáciu týchto cieľov sme zrealizovali: 
• vytvorenie  kurzu „Kariérového poradenstva“ na LMS Moodle pre žiakov 4. ročníka, v ktorom 

mali uložené a priebežne aktualizované a dopĺňané informácie o VŠ (študijné programy, 
termíny), o organizovaní online DOD, podávaní prihlášok, SCIO testoch a pod., 

• zapojenie žiakov do akcie „Virtuálne dni otvorených dverí“ prostredníctvom Národného 
kariérneho centra (44 žiakov) – v 2 termínoch 10.12.2020 (IV.A, IV.D) a 14.1.2021 (IV.B, 
IV.C), 

• individuálne poradenstvo o možnostiach a formách štúdia na VŠ (v čase dištančného 
vzdelávania prostredníctvom EduPage), 

• konzultácie k podávaniu prihlášok na VŠ – prostredníctvom EduPage, online cez ZOOM (január 
– apríl 2021) – individuálne i skupinovo podľa potrieb a požiadaviek žiakov školy. 

 
Prezentácia školy:  

• našu školu (jej program vzdelávania) sme v minulosti prezentovali na rôznych veľtrhoch 
stredných škôl, v uplynulom školskom roku to bolo znemožnené, 

• zúčastnili sme sa Podujatia „Dni poľa“ v Selciach – začiatkom júna 2021, 
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• mali sme v pláne zorganizovať Dni otvorených dverí v našej škole – podujatia nebolo možné 
zorganizovať z dôvodu šírenia ochorenia COVID 19, 

• poskytovali sme Know how našich učiteľov pre študentov UKF Nitra a SPU Nitra v rámci 
projektu „Cvičná škola“, 

• záujemcom o štúdium v škole sme poskytli možnosť individuálnej prehliadky školy s výkladom 
(6 žiakov), 

• nebolo nám umožnené prezentovať školu v rámci rôznych aktivít - veľtrhy, výstav,  

• aktivity školy sme prezentovali aj v rámci triednych aktívov rodičovského združenia v mesiaci 
jún 2021, výboru rodičovského združenia, na webovom sídle školy, v printových médiách – 
formou článkov (napr.  v časopise Horses, Nitrianskych novinách, v publikácii Čarovná Dolná 
Nitra, ... (podrobnejšie uvedené pri harmonograme činnosti školy a školského internátu). 
 

Rodičovské združenie pri SOŠ veterinárnej, Drážovská 14, v Nitre podporilo aktivity školy (vrátane jej 
organizačných zložiek) v uplynulom školskom roku sumou 2 922 eur, ktoré boli využité na zakúpenie 
odmien pre žiakov a kopírovacieho stroja pre žiakov. 

 
7. § 2 ods. 1 písm. h) vyhlášky č. 435/2020 Z. z. 

Informácie o projektoch, do ktorých je škola zapojená 
 
1. FIN Q - Projekt FinQ je organizovaný Nadáciou Slovenskej sporiteľne a je to pilotný program, do 

ktorého je zapojená aj naša škola. 
Naša škola je jednou z 25 vybraných škôl z celého Slovenska, ktorá bude svojich žiakov podporovať 
v rozvoji finančnej kultúry. Program FinQ, ako prvý na Slovensku, prináša komplexný prístup 
k finančnému vzdelávaniu a poskytuje materiály s metódou akčného prístupu k finančnému 
vzdelávaniu na školách. Jeho cieľom je, aby žiaci dokázali: 
- pochopiť potrebu a kontext finančného vzdelávania, 
- zaujať stanovisko k reálnym situáciám spojeným s finančnou kultúrou, 
- správne sa rozhodovať v danej oblasti. 
Veríme, že vďaka programu FinQ budú naši žiaci v budúcnosti finančne zdatní a budú sa tak vedieť 
zodpovedne správať voči sebe a svojmu okoliu a aktívne sa zapájať do ekonomického a 
spoločenského života. 
Triedy zapojené do programu v školskom roku 2020/2021: III. C (pilotná trieda) a III. D (kontrolná 
trieda). 
Oblasti, v ktorých sa FinQ uplatňuje: matematika a práca s informáciami a človek a spoločnosť. 
Aktivity:  

• September 2020 - testovanie žiakov - úvodná diagnostika 
• Marec 2021  -  testovanie žiakov - priebežná diagnostika 
• Jún 2021   - testovanie žiakov - záverečná diagnostika 

Žiaci po ukončení testovania dostanú certifikáty o úrovni ich finančnej kultúry. 
Počas celého školského roka (aj popri dištančnom vzdelávaní) jednotliví učitelia vo svojich 
predmetoch aplikovali finančnú gramotnosť prostredníctvom metodických listov vypracovaných 
Nadáciou Slovenskej sporiteľne a tiež vlastnými úlohami finančnej gramotnosti.  
Študenti sa zúčastnili natáčania online panelovej diskusie s tvorcami FinQ, pedagógmi 
a psychológmi dňa 27. mája 2021. 

 
2. Interreg: „Kruh cirkulárnej ekonomiky“ 

Trvanie: priebežne 

Cieľom tohto projektu je predstaviť podstatu obehového hospodárstva (cirkulárnej ekonomiky) v 
školách formou osvetových aktivít – prednášky, workshopy, exkurzie) a uviesť (aspoň niektoré) jej 
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princípy do praxe formou technologického zabezpečenia pre triedený zber (smetné koše) a 
kompostovanie (elektrický kompostér, záhradný kompostér). Ide o projekt, ktorý sa realizuje v rámci 
Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko a bol financovaný z ERDF a 
štátneho rozpočtu SR. 

V rámci projektu bol dodaný elektrický kompostér, bol zaškolený personál na jeho prevádzku, 
kompostér je zaevidovaný a vyrába biohumus z  kuchynského odpadu. Biohumus sa využíva 
v školskej záhrade.  

Okrem toho škola realizuje separovaný zber papiera a plastov a komunálneho odpadu, čím pomáha 
budovať medzi žiakmi pozitívny vzťah k životnému prostrediu. 

3. Medzinárodný projekt ERAZMUS plus 

Názov projektu: „Mladí veterinári a farmári na OVP v Srbsku“ 
Kľúčová akcia: KA1 
Typ projektu: KA102- Mobilita učiacich sa a zamestnancov v odbornom vzdelávaní a príprave 
Trvanie: 1.6. 2020 - 31. 8. 2022 
Prijímajúca organizácia: Srednja poljoprivredna škola sa  domom učenika Šabac, Srbsko 
Žiadaný grant: 28 886 eur 

Cieľmi projektu je modernizovať a zvýšiť atraktívnosť odborného vzdelávania poskytovaného 
školou prostredníctvom internacionalizácie a rozvoja medzinárodnej spolupráce, zvýšiť kvalitu a 
efektívnosť odborného vzdelávania poskytovaného školou získaním nových poznatkov v 
poľnohospodárskych trendoch, odpozorovanie príkladov dobrej praxe pri organizovaní odborného 
výcviku a celkovo upevniť postavenie školy v rámci organizácií poskytujúcich OVP na 
medzinárodnej úrovni. 

Účastníkmi projektu je 15 žiakov Strednej odbornej školy veterinárnej 3. alebo 4. ročníka v 
študijných odboroch veterinárne zdravotníctvo a hygiena- chov hospodárskych zvierat (4336 M 01) 
alebo agropodnikanie-farmárstvo (4210 M 04) a dve sprevádzajúce osoby, učiteľ odborných 
predmetov a učiteľ cudzích jazykov. 

Počas 14 dní trvania mobility sa účastníci projektu zúčastnia odborného výcviku na 
pracoviskách priamo v prijímajúcej organizácii, konkrétne na školskom hospodárstve, v školskej 
záhrade, školskej minizoo, laboratóriách a veterinárnej ambulancii. Účastníci budú rozdelení do 
dvoch skupín podľa zamerania a na ich pokrok budú dohliadať mentori z prijímajúcej organizácie. 
Významným prvkom projektu je zakomponovanie systému ECVET do hodnotenia účastníkov počas 
odborného výcviku. Ich hodnotenie mentormi bude po návrate z mobility prenesené a uznané v 
predmete Odborná prax. 

Počas trvania aktivít mobility sa účastníci so študijným odborom veterinárne zdravotníctvo a 
hygiena naučia nové trendy v intenzívnom stajňovom chove dobytka, získajú praktické zručnosti v 
chove a starostlivosti o ošípané, ovce, kone a menšie zvieratá v minizoo, naučia sa vykonať 
laboratórne vyšetrenia vzoriek živočíšneho pôvodu a asistovať zverolekárovi pri bežných 
procedúrach ambulantnej praxe a chirurgických zákrokoch. Účastníci mobility so študijným 
odborom agropodnikanie-farmárstvo získajú nové teoretické vedomosti a praktické zručnosti v 
pestovaní so zameraním na ovocné stromy, ihličnany a liečivé byliny, naučia sa vykonať rozbor pôdy 
a laboratórne vyšetrenie mlieka a získajú nové zručnosti v starostlivosti o hovädzí dobytok. 

Významným prínosom pre účastníkov mobility bude nadobudnutie odborných komunikačných 
kompetencií v anglickom jazyku v problematike ich študijného odboru a získanie certifikátu 
Europass Mobility, čo významne zvýši ich motiváciu na ďalšie vzdelávanie aj v zahraničí a ich šance 
na pracovnom trhu. Aktivita sa v uplynulom školskom roku neuskutočnila z dôvodu nepriaznivej 
pandemickej situácii okolo COVID 19, uskutoční sa v nasledujúcom školskom roku, a to od 17.10-
31.10.2021. 

 
4. Rekonštrukcia priestorov školy – 2. etapa 

Názov projektu: „Rekonštrukcia vstupnej časti budovy, krčkov a telocvične – dokončovacie práce“ 
Trvanie: 15.5.2020 - 29.9.2020 
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Práce pozostávajú zo zateplenia obvodového plášťa, vrátane sokla, výmeny a doplnenia 
klampiarskych výrobkov, pôvodných otvorových výplní, odkvapových chodníkov okolo objektov, 
nových stropných podhľadov, realizácie elektrorozvodov, doplnenia schodiska o schodiskovú 
plošinu,  úprava interiéru telocvične, domurovania otvorov po dymovodoch, vysprávka podláh, 
vybudovanie novej nádrže na spodnú vodu, vybudovanie nových spojovacích lávok.  
Odstraňovanie závad trvalo do 29.9.2020. 

 
5. Rozvojový projekt – Letná škola kynológie 

Trvanie: 16.8 - 27.8.2021  denne 8:00 – 13:00 hod. 
Charakteristika projektu: 
Letná škola kynológie je určená pre žiakov 1. až 3. ročníka študijného odboru 4210 M 18 
agropodnikanie so zameraním na kynológiu a je zameraná na výcvik a poslušnosť služobne 
upotrebiteľných psov.  
Rozhodli sme sa pre organizovanie Letnej školy kynológie z dôvodu pandémie Covid- 19, kedy 
výcvik psov neprebiehal od októbra 2020 do apríla 2021, nakoľko  v školskom roku 2020/2021 
prebiehala výučba dištančným spôsobom: V tomto období  predmety odborná prax a  výcvik psov 
prebiehal len teoreticky, nebolo možné odcvičiť so psom prezenčne jednotlivé cvičenia. Z týchto 
predmetov žiaci vykonávajú praktickú časť maturitnej skúšky, po praktickej stránke nie sú 
dostatočne prakticky pripravení. Letná škola kynológie im umožní dobehnúť praktické vedomosti 
so psom, ktoré ovládajú len v teoretickej rovine. Záujem žiakov je vysoký, z celkového počtu žiakov 
odboru 4210 M 18 sa na Letnú školu kynológie prihlásilo 60 % žiakov 1. až 3. ročníka. 
Žiaci denne cvičili na školskom cvičisku so svojimi psami, učili sa základným povelom, naučili sa 
prenášať tieto povely na psov. Učili sa pravidlám a zásadám výcviku psov, robiť pachové stopy, 
stopovať, vhodne používať pomôcky na výcvik psov. Časť výcviku sa realizoval aj u zamestnávateľa 
(žiaci 3. ročníka). Celá príprava bola realizovaná vo forme zážitkového učenia a pozostávala 
z plnenia čiastkových úloh.  
 

6. Cvičná škola - škola dlhodobo pôsobí ako cvičná škola pre absolventov vysokých škôl a univerzít 
v oblasti pedagogickej praxe študentov týchto škôl. Ide o Univerzitu Konštantína Filozofa v Nitre 
a Slovenskú a poľnohospodársku univerzitu v Nitre. Študenti vysokých škôl sa zapájali do činnosti 
dištančne a aj prezenčne, dištančne pripojením sa na vyučovaciu hodinu učiteľa prostredníctvom 
aplikácie ZOOM, TEAMs, ... počas prerušenia vyučovania v škole z dôvodu šírenia ochorenia 
COVID 19 a prezenčne po návrate  žiakov stredných škôl do prezenčnej formy vyučovania. Do tejto 
aktivity bol v uplynulom školskom roku zapojených 5 učiteľov našej školy. 

 
8. § 2 ods. 1 písm. i) vyhlášky č. 435/2020 Z. z. 

Informácie o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou v škole  
 
V priebehu školského roka 2020/2021 nebola v škole vykonaná inšpekčná činnosť prostredníctvom 
Štátnej školskej inšpekcie. 
 

9. § 2 ods. 1 písm. j) vyhlášky č. 435/2020 Z. z. 

Informácie o priestorových podmienkach a materiálno-technických podmienkach školy  
 

Súčasťou Strednej odbornej školy veterinárnej, Drážovská 14, Nitra sú tieto organizačné zložky: 

1) Stredná odborná škola 
2) Školský internát 
3) Stredisko odbornej praxe  
4) Školská jedáleň 
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1. Stredná odborná škola 
 
V uplynulom školskom roku škola využívala na vzdelávanie žiakov v študijnom odbore 4336 M 

tieto učebne a chovné priestory: 
• Špeciálna odborná učebňa pre aplikovanú chémiu 
• Špeciálna odborná učebňa – pre úpravu srsti psov, mačiek a iných spoločenských zvierat 
• Učebňa mechanizácie 
• Učebňa ekonomických predmetov  
• Špeciálna odborná učebňa pre ekonomické predmety 
• Učebňa aplikovanej chémie 
• Učebňa predmetov rastlinnej výroby 
• Učebňa anatómie, fyziológie a patologickej anatómie 
• Učebňa veterinárnej starostlivosti, asanácie, mikrobiológie, parazitológie a hygieny potravín 
• Učebňa reprodukcie, inseminácie a chirurgie 
• Špeciálna odborná učebňa - pre klinické disciplíny - školská voliéra 
• Učebňa chovateľských predmetov 
• Špeciálna odborná učebňa pre chovateľské potreby 
• Špeciálna odborná učebňa - laboratórna diagnostika 
• Špeciálna odborná učebňa - pre chirurgiu - veterinárna ambulancia 
• Špeciálna odborná učebňa - pre cvičenia z anatómie a patológie 
• Špeciálna odborná učebňa pre odbornú prax 
• Špeciálna odborná učebňa - pre klinické disciplíny - vyšetrovňa 
• chovný priestor pre akváriové a teráriové zvieratá - vivárium 
• chovný priestor pre ošípané 
• chovný priestor pre malé prežúvavce 
• chovný priestor pre hovädzí dobytok a kone 
• chovný priestor pre malé hospodárske zvieratá 
• chovný priestor pre psov 
• Telocvičňa 

 
V uplynulom školskom roku škola využívala na vzdelávanie žiakov v študijnom odbore 4210 M tieto 
učebne a chovné priestory: 

• Odborná učebňa mechanizácie 
• Odborná učebňa rastlinnej výroby 
• Odborná učebňa živočíšnej výroby 
• Odborná učebňa kynológie 
• Učebňa praxe   
• Sklad a výdajňa pracovného náradia 
• Skleník, fóliovník, parenisko 
• Pomocné prevádzkové priestory a prostriedky  
• Pracovisko pre nácvik prác v rastlinnej výrobe 
• Dielňa obrábania dreva a kovov 
• Pracovisko pre nácvik jazdy motorových vozidiel 
• Ustajňovacie priestory pre psy - koterce 
• Miestnosť pre uskladnenie a prípravu krmív 
• Sklad prekážok a pomôcok 
• Špecializované prevádzkové priestory 
• Miestnosť na úpravu srsti a kúpanie psov 
• Cvičisko pre psov 
• Telocvičňa 
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Miestnosti pre školský manažment 
a) 1 miestnosť pre riaditeľa školy, 
b) 1 miestnosť pre zástupcov riaditeľa školy pre teoretické vyučovanie, 
c) 1 miestnosť  pre zástupkyňu riaditeľa školy  pre odbornú prax a vedúcu strediska odbornej praxe, 
d) 1 miestnosť pre zástupcu riaditeľa školy pre školský internát, 
e) 1 miestnosť pre vedúcu školskej jedálne. 

 
Miestnosti pre pedagogických zamestnancov školy: 

a) 1 zborovňa pre učiteľov,  
b) 1 administratívna miestnosť pre učiteľov, 
c) 1 zborovňa pre vychovávateľov školského internátu a pomocných vychovávateľov, 
d) 7 miestností pre vychovávateľov školského internátu, 
e) 3 kabinety pre učiteľov odborných veterinárnych predmetov, 
f) 3 kabinety pre učiteľov prírodovedných predmetov, 
g) 2 kabinety pre učiteľov odborných predmetov v oblasti živočíšnej výroby, 
h) 1 kabinet pre učiteľov odborných predmetov v oblasti rastlinnej výroby a živočíšnej výroby, 
i) 1 kabinet pre učiteľov slovenského jazyka a literatúry a dejepisu, 
j) 1 kabinet pre učiteľov ekonomických predmetov, 
k) 1 kabinet pre učiteľov informatiky, správcu siete a technika IKT, 
l) 2 kabinety pre učiteľov anglického jazyka, 
m) 2 kabinety pre učiteľov telesnej a športovej výchovy,  
n) 1 kabinet pre školského špeciálneho pedagóga. 

 
Miestnosti pre nepedagogických zamestnancov školy  

a) 1 miestnosť pre sekretariát riaditeľa školy, 
b) 3 miestnosti pre ekonomicko-hospodársky úsek (personalistka a mzdárka, hospodárka 

a ekonómka), 
c) 1 miestnosť pre školníka, údržbárov školského internátu, 
d) 1 miestnosť pre vodiča a správcu areálu, 
e) 1 miestnosť pre ošetrovateľov zvierat, 
f) 1 miestnosť pre záhradníčku, 
g) 2 miestnosti pre upratovačky, 
h) 1 miestnosť pre informátorov a 1 vrátnica, 
i) 1 miestnosť pre zamestnankyne školskej jedálne.  

 

Ostatné priestory pre zamestnancov školy 
a) hygienické priestory, sociálne zariadenia a šatne. 

 
Ostatné priestory pre výchovno-vzdelávací proces a obslužné priestory: 

a) učebne pre teoretické a praktické vyučovanie,  
b) učebňa informatiky, 
c) sklady učebných pomôcok a didaktickej techniky, 
d) hygienické priestory, sociálne zariadenia a šatne, 
e) priestory pre centrálne ovládanie techniky – serverovňa, 
f) spoločenská miestnosť, 
g) archív, 
h) sklad učebníc, 
i) posilňovne, chovateľské miestnosti,  
j) knižnica, garáže, bývalá kotolňa, mechanizačná hala, školská voliéra,  
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k) ubytovacie priestory v školskom internáte a školské klubovne, 
l) skladové priestory v školskom internáte. 

 
V rámci projektu „Rekonštrukcia vstupnej časti budovy, krčkov a telocvične – dokončovacie práce“, 

ktorý trval od 15.5.2020 do 29.9.2020 sa uskutočnili tieto práce - zateplenie obvodového plášťa, vrátane 
sokla, výmeny a doplnenia klampiarskych výrobkov, pôvodných otvorových výplní, okapových 
chodníkov okolo objektov, nových stropných podhľadov, realizácie elektrorozvodov, doplnenia 
schodiska o schodiskovú plošinu,  úprava interiéru telocvične, domurovania otvorov po dymovodoch, 
vysprávka podláh, vybudovanie novej nádrže na spodnú vodu, vybudovanie nových spojovacích lávok. 

Škola získala aj nové priestory – nové vrátnice, návštevnú miestnosť, podstatným spôsobom sa 
zrevitalizovali priestory školskej jedálne, čiastočne aj kuchyne, úplne sa zrekonštruovala telocvičňa 
(obklady, osvetlenie, maľovanie, prechod do priestorov školského internátu), ...  

V rámci projektu IROP: „Rekonštrukcia priestorov na praktické vyučovanie odb. predmetov v SOŠ 
veterinárnej v Nitre“ prebehla v roku 2021 dodávka učebných pomôcok. 

 
Škola má v každej učebni keramickú tabuľu alebo interaktívnu tabuľu a dataprojektor a počítač. 

Takmer všetky učebne sú vybavené novými školskými lavicami a stoličkami.   
 
Na evidenciu dochádzky žiakov do školy a zamestnancov do práce využíva škola elektronický 

dochádzkový systém, na evidenciu prospechu žiakov elektronickú žiacku knižku a na evidenciu 
výchovno-vzdelávacej činnosti elektronickú triednu knihu.  

 
Na informovanie žiakov a zákonných zástupcov žiakov napr. o prospechu žiakov, aktivitách školy, 

bezpečnostných opatreniach v súvislosti so šírením ochorenia COVID 19, o karanténe žiakov, ... využíva 
škola vlastný mailový server. Každý žiak, zákonný zástupca žiaka a zamestnanec školy má pridelenú 
mailovú adresu. Škola komunikuje so žiakmi, rodičmi a zamestnancami len prostredníctvom týchto 
mailových adries. 

 
V rámci popoludňajšej činnosti môžu žiaci každý deň do 16,00 hod využívať školské informačné 

centrum, ktoré umožňuje žiakom k elektronickej forme získavanie informácií potrebných k štúdiu. 
Okrem toho sú pre žiakov zabezpečené aj 3 samostatné pracoviská vybavené počítačom, tlačiarňou a 
s pripojením na internet, ktoré slúžia najmä pre žiakov ubytovaných v školskom internáte. 

 
Škola má zriadenú školskú knižnicu pre potreby žiakov a zamestnancov. Časť kníh bola presunutá 

do špecializovaných učební, kde sú k dispozícii žiakom na vyučovaní. Školská knižnica je v súčasnosti 
zrekonštruovaná a slúži v popoludňajších hodinách aj ako študovňa, využíva ju aj školský internát.  

 
Škola má svoju vlastnú spoločenskú miestnosť s kapacitou cca 300 miest na sedenie. V uplynulom 

školskom roku prešla táto miestnosť úplnou rekonštrukciou (brúsenie parkiet, maľovanie, nový kazetový 
strop). Sála je ozvučená a používa sa na rôzne spoločenské akcie žiakov školy. 

  
Na účely telesnej a športovej výchovy slúži žiakom priestranná telocvičňa a pohybové štúdio s dvomi 

priľahlými posilňovňami. Vonkajšie asfaltové ihriská (futbalové, basketbalové a volejbalové) v areáli 
školy boli používané málo, z dôvodu nevyhovujúceho vybavenia a nevyhovujúcej funkčnosti. Všetky 
tri ihriská potrebujú revitalizovať. Spoločné spevnené plochy a časť futbalového  ihriska boli 
v uplynulom školskom roku využívané ako autocvičisko pre autoškolu na komerčnej báze. 

V súčasnosti je vypracovaný projekt na rekonštrukciu športového areálu školy, stavebné a územné 
povolenie, čaká sa na finančné krytie aktivity. 

Na účely športového vyžitia žiakov aj v popoludňajších hodinách boli pred budovou školského 
internátu umiestnené posilňovacie stroje.  

 
Z hľadiska financovania patrí naša škola do 3. kategórie SOŠ. Vzhľadom na vysokú naplnenosť tried 

školy finančné prostriedky pridelené MŠVVaŠ SR a následne zriaďovateľom postačujú prevádzke 
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školy. Škola nedostáva na svoju činnosť finančné prostriedky v plnej výške ako ich napočítalo MŠVVaŠ 
SR. Zriaďovateľ školy časť finančných prostriedkov prideľuje iným školám v jeho zriaďovateľskej 
pôsobnosti. V uplynulom školskom roku nám zriaďovateľ krátil rozpočet oproti rozpočtu prideleného 
MŠVVaŠ SR o sumu 36 186 eur.  

 
2. Školský internát  

V škole študujú žiaci z 53 okresov a 7 krajov Slovenska, preto je nevyhnutné, aby mala školský 
internát. Školský internát slúži na účely ubytovania žiakov školy, má prízemie a 7 poschodí. Žiaci sú 
ubytovaní v bunkách, ktoré sa skladajú z veľkej izby (3 žiaci), z malej izby (2 žiaci), spoločnej predsiene, 
toaliet a sprchy. Školský internát prevádzkujeme len v pracovných dňoch, žiaci sa prichádzajú ubytovať 
v nedeľu od 16,00 hod. a odchádzajú domov v piatok po skončení vyučovania. 

 Školský internát má 51 buniek, je zateplený, má vymenené okná a radiátory, čiastočne aj nábytok. 
Súčasťou školského internátu sú klubovne (na každom poschodí jedna), ktoré slúžia na prácu 
vychovávateľov s celou výchovnou skupinou, ale aj ako klubovne na oddych a relax žiakov. Na 1. 
poschodí sa nachádza kuchynka vybavená kuchynskou linkou, sklokeramickým sporákom s elektrickou 
rúrou, mikrovlnnou rúrou, rýchlovarnou kanvicou, kuchynským stolom a 4 jedálenskými stoličkami. 
Školský internát disponuje priestorom na vypranie osobnej bielizne a odevov žiakov, je vybavená 
práčkou a sušičkou. na poschodiach 1. – 7. majú žiaci k dispozícii relaxačný kútik vybavený kobercom 
a relaxačnými vakmi. Školský internát má 3 samostatné sklady s vetraním a to: sklad čistiacich 
prostriedkov a spotrebného materiálu, sklad s čistou bielizňou a sklad so špinavou bielizňou, na prízemí 
sú aj učebne praxe, miestnosti pre prevádzkových zamestnancov, šatne pre žiakov a sklady. 

V uplynulom školskom roku sa nám podarilo zvýšiť kapacitu ubytovania žiakov školy z pôvodných 
235 žiakov na 265 žiakov, a to zmenou prevádzkového poriadku školského internátu, ktoré schválil 
Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Nitre. 

Okrem toho má škola približne 10 žiakov ubytovaných v školskom internáte pri SOŠ potravinárskej 
na Cabajskej ulici v Nitre. 

Škola podala žiadosť o pridelenie finančných prostriedkov na rekonštrukciu sociálnych zariadení pre 
žiakov (toalety a sprchy). Dňa 19.5.2021 bola naša žiadosť schválená zriaďovateľom školy. 

 
3. Školská jedáleň 
Školská jedáleň sa skladá z priestorov na prípravu stravy (kuchyňa), priestorov na výdaj stravy, skladov, 
kancelárskych priestorov, šatní, toaliet.  
Školská jedáleň slúži na stravovanie ubytovaných žiakov (265), dochádzajúcich žiakov a zamestnancov 
školy. Školská jedáleň pracuje v dvoch zmenách, pripravuje raňajky, obedy, večere. Priemerný počet 
vydaných jedál je denne cca 200 raňajok, 400 obedov a 200 večerí. Školská jedáleň má prevádzku len 
v pracovných dňoch. 
V uplynulom školskom roku  

• sme boli úspešný v rámci rozvojového projektu na vybavenie školskej jedálne novým zariadení 
a podarilo sa nám z pridelených finančných prostriedkov zakúpiť varný kotol, čím sa zvýšila 
kapacita podávaných jedál v školskej jedálni, 

• sa opravili skladové priestory v školskej jedálni (opravy omietok, výmena dverí, umývateľné 
sokle, maľovanie, oddelenie skladov od priestorov kotolne), 

• sme opravili podlahu a sokle pri vstupe do kuchyne a vonkajšie schodiská,  

• sa postupne obnovuje kuchynský riad a pracovné pomôcky pre kuchárky. 
 

V minulosti sa opravili výdajné okienka v školskej jedálni, bol zakúpený chladiaci výdajný pult na 
šaláty, zrenovovali sa šatne pre kuchárky, boli vymenené elektrické rozvody v školskej kuchyni, v celej 
školskej jedálni bol vymenený nábytok, vymenili sa drevené regále za nerezové, na uchovanie 
chladených pokrmov sa zakúpila chladiacu skriňu, klimatizáciu a odvetranie v kuchyni.  
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4. Stredisko odbornej praxe 
Stredisko odbornej praxe tvorí školská voliéra, školská záhrada, garáže a mechanizačná hala. 

Stredisko odbornej praxe využíva pri svojej činnosti ako pracovné pomôcky mechanizačné prostriedky, 
stroje, prístroje a zariadenia na údržbu školského areálu (kosačky, motorová píla, drvička dreveného 
odpadu, šrotovník, ...). 

V školskej voliére sa chovajú zvieratá pre potreby jednotlivých študijných odborov. Sú to napr. 
hydina (hrabavá a vodná), králiky, ovce, kozy, poník a somárik. 
Podarilo sa nám zabezpečiť druhovú pestrosť zvierat. Zakúpili sme aj ďalšie nové zvieratá napr. 
prasiatko, pštrosy, prepelice.  

Škola má aj malú školskú včelnicu s desiatimi úľmi. Starostlivosť o včely je zabezpečená v rámci 
záujmového útvaru. Zakúpili sme medomet na stáčanie medu. Med sa poskytuje zamestnancom školy 
a na prezentáciu školy na verejnosti. 

Malé hospodárske zvieratá slúžia na prvý kontakt žiakov so zvieratami a na nácvik zručností žiakov 
v rámci praktických cvičení. 

V stredisku odbornej praxe sa uskutočňujú praktické cvičenia z niektorých odborných predmetov a 
časť predmetu odborná prax. V letných mesiacoch sme zabezpečili starostlivosť o rastliny v školskej 
záhrade a o zvieratá v školskej voliére prostredníctvom žiakov školy. Zastrešený altánok využívajú 
vyučujúci za priaznivého počasia ako malú učebňu na praktických cvičeniach v školskej voliére.  

V stredisku odbornej praxe máme umiestnených aj 33 ks voliér pre psov, kde majú umiestnených 
psov žiaci 3. a 4. ročníka študijného odboru 4210 M 18 agropodnikanie so zameraním na kynológiu. Ide 
najmä o žiakov, ktorí sú ubytovaní v školskom internáte, časť voliér využívajú aj žiaci dochádzajúci, 
a to počas odbornej praxe a pri výcviku psov. Okrem voliér sa využíva aj 15 odkladacích boxov pre 
menšie plemená psov. V priestoroch hospodárskej haly sme vytvorili pre žiakov tohto odboru 
vzdelávania priestor na odkladanie psov, ktorí neznášajú zimu. Miestnosť je vykurovaná, vetraná, má 
prístup k vode, je rozdelená na 6 boxov. Okrem toho sa nám podarilo dobudovať oplotenie 
kynologického areálu školy a postupne dovybavíme areál aj kynologickými prekážkami.  

 
V školskej záhrade zabezpečujeme pestrosť rastlín, a to nielen poľnohospodárskych ale aj liečivých 

rastlín. Na tento účel slúži aj 6 ks skleníkov, z ktorých 2 sú vykurované a aj 2 nové fóliovníky. Vysadili 
sme ovocné stromy, ktoré budeme postupne dosádzať. Na jesennú orbu môže škola využiť 2 traktory. 
Žiaľ, škola nemá dvojradový pluh. 

K stredisku odbornej praxe patrila aj autoškola, nakoľko škola má povinnosť zabezpečiť pre žiakov 
odboru vzdelávania 4210 M 04 agropodnikanie so zameraním na farmárstvo aj výcvik žiakov na traktor. 
Žiaľ autoškola musela ukončiť svoju činnosť, nakoľko inštruktor a vedúci autoškoly ukončil v škole 
pracovný pomer. Našou snahou je zabezpečiť jej naštartovanie. Traktor a osobný automobil na účely 
autoškoly škola už má. Škola dostala od zriaďovateľa súhlas na vykonávanie podnikateľskej činnosti 
v oblasti autoškoly pre skupinu B. V súčasnosti sme si zabezpečili inštruktora, s o začatím činnosti 
autoškoly plánujeme od januára 2022. 

Škola vybudovala 4 nové voliéry pre zvieratá – kačice, husi a bažanty.  
 
V školskom roku 2020/2021 mala škola zmluvné pracoviská, na ktorých žiaci vykonávali 

individuálnu odbornú prax a aj blokové praktické cvičenia.  
Sú to:  

1. Veterinárna klinika Althea, Dolnočermánska 23, Nitra, (V) 
2. Veterinárna Klinika Ejmi Bojnice s.r.o. Školská 378/60, Bojnice, (V) 
3. Veterinárna ambulancia, Slovenská 52,Nové Zámky, (V) 
4. Veterinárna ambulancia, B. Nemcovej 13, Nitra, (V) 
5. Veterinárna klinika, Akademická 3, Nitra, (V) 
6. Súkromná veterinárna klinika, Zavarská 5842/11, Trnava, (V) 
7. HORSE CLUB s.r.o., Korytovská 20, Nitra-Lužianky, (A) 
8. BESAI, Dušan Beláň, Ranč pod Babicou, 956 01 Bojná, (V) 
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9. Združenie agropodnikateľov, družstvo Dvory nad Žitavou – gazdovský dvor Branovo, (A) 
10. SPU Nitra, botanická záhrada a vivárium, (A) 
11. Kynologický klub Pohranice, (A) 
12. NÁRODNÁ ZOO Bojnice, Zámok a okolie 6, (V) 
13. NPPC, Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky Nitra, (V) 
14. Veterinárna ambulancia, Gorazdova 34, Nitra, (V) 
15. PD Devio Nové Sady 252, (A) 
16. Vysokoškolský poľ. podnik SPU s.r.o. Kolíňany, (V/A) 
17. Radar s.r.o. Poľnofarma 479  Zbehy, (A) 
18. BŠ Plant s.r.o. Detva, (A) 
19. Poľnohospodár, Nové Zámky a.s., Komjatická 67, (A) 
20. Tribeč Fruit s.r.o., Horné Lefantovce, (A) 
21. Veterinárna ambulancia, Banská Bystrica, Dúbravica 21, (V) 
22. Veterinárna ambulancia, Komenského 34, Šurany, (V) 
23. Veterinárna ambulancia, Hodžova 2 Šahy, (V) 
24. UNI VET s.r.o., 29. augusta 29/24 Levice. (V) 
 

Vysvetlivky k použitým skratkám: 
(A) - 4210 M Agropodnikanie so zameraním na farmárstvo alebo kynológiu  
(V) - 4336 M Veterinárne zdravotníctvo a hygiena so zameraním na chov hospodárskych zvierat alebo      

chov cudzokrajných zvierat  
 
 Vyučovací predmet odborná prax a súvislú odbornú prax vykonávali naši študenti na zmluvných 
pracoviskách, ale aj v stredisku odbornej praxe v našej škole. Súvislá odbornú prax vykonávali žiaci pod 
dohľadom inštruktora na pracovisku zamestnávateľa, ktorý ich usmerňoval po odbornej stránke, a 
odbornú prax v stredisku odbornej praxe pod vedením učiteľa odbornej praxe.   

Vyučovanie v rámci predmetu odborná prax sa konalo dištančne a prezenčne. Prezenčne sa 
konalo v mesiaci september 2020 a od polovice mesiaca apríl 2021 do konca júna 2021. V uvedenom 
období sa učitelia odbornej praxe zamerali na praktickú časť tohto predmetu s cieľom dobehnúť nácvik 
odborných zručností. 

V školskom roku 2020/2021 naša škola uzavrela zmluvu na výkon súvislej odbornej praxe s 24 
zamestnávateľmi. Všetky pracoviská zamestnávateľa majú vhodné podmienky pre vykonávanie 
odbornej praxe. Naši žiaci mali možnosť na pracoviskách zamestnávateľa získať základné zručnosti, 
odborné kompetencie a pracovné návyky. Tieto skúsenosti im umožnia ľahšie sa uplatniť v praxi. 
Väčšina študentov pokračuje v štúdiu na vysokej škole. Súvislá odborná prax sa konala len na začiatku 
školského roka, po návrate do škôl nám zamestnávatelia neumožnili vstup na ich pracoviská. Škola 
zabezpečila súvislú odbornú prax v stredisku odbornej praxe, a to aj počas školských prázdnin. Okrem 
toho sme zorganizovali Letnú školu kynológie ako súvislú odbornú prax pre žiakov všetkých ročníkov 
študijného odboru 4210 M 18. Podrobnejšie uvedené v časti projekty. 

 
 Neoddeliteľnou súčasťou školského areálu je aj školské átrium, ktoré slúži ako relaxačná zóna 
pre žiakov ubytovaných v školskom internáte. Átrium bude potrebné postupne revitalizovať a pripraviť 
aj na využitie vykonávania odbornej praxe žiakov školy. 
  

10. § 2 ods. 1 písm. k) vyhlášky č. 435/2020 Z. z. 

Informácie o oblastiach, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky, o oblastiach, v ktorých má škola 
nedostatky 
 
Škola dlhodobo dosahuje veľmi dobré výsledky v oblasti výchovy a vzdelávania a v oblasti odbornej 
prípravy. 

Z celkového počtu žiakov bolo v 2. polroku 31,81% žiakov vyznamenaných, 49,24% žiakov 
prospelo veľmi dobre, 18,74% prospelo a 0,44% neprospelo. Zníženú známku zo správania mal 1 žiak, 
žiadny žiak nebol vylúčený. 
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V porovnaní s priemerom kraja za SOŠ v dennej forme štúdia bola priemerná známka 1,99 v 1. 
polroku a 1,94 v 2. polroku. Naša škola zaznamenala lepšiu priemernú známku, a to 1,62 v 1. polroku 
a 1,55 v 2. polroku. 

 
V porovnaní s priemerom kraja za SOŠ v dennej forme štúdia (55,03 hodiny na žiaka) mala naša 

škola lepšiu dochádzku, a to 49,92 hodiny na žiaka, t.j. o 5,11 hodiny na žiaka lepšiu dochádzku. 
 

Škola dlhodobo dosahuje úspešné umiestnenia žiakov vo vedomostných súťažiach odborných 
predmetov v rámci SOŠ Nitrianskeho kraja, ako aj na celoštátnej úrovni (napr. súťaž Mladý ekofarmár 
– 1. miesto, 5. a 13. miesto) a aj medzinárodnej (súťaž v orbe – 2. miesto v roku 2019, 3. miesto v roku 
2021).  

Na výmenu skúseností v oblasti odborného vzdelávania sa využívajú medzinárodné výmenné 
pobyty  žiakov a pedagógov na 2 družobných školách v Českej republike (České Budějovice, 
a Kroměřiž) a v Srbsku v meste Šabac. V tomto školskom roku sa tieto pobyty neuskutočnili pre situáciu 
okolo COVID 19, no predložili sme žiadosť o pridelenie finančných prostriedkov EÚ v rámci projektu 
ERAZMUS plus, a to v spolupráci so školou v Srbsku. Ide o projekt „Mladí veterinári a farmári na OVP 
v Srbsku“, ktorý sa uskutoční 17.-31.10.2021. 

V rámci odbornej praxe sa majú možnosť žiaci zúčastniť aj na trojmesačných a šesťmesačných 
pracovných stážach v Japonsku  v meste Kagoshima v mikrobiologickom laboratóriu. Samotná práca 
spočíva  vo výskumnej časti a z práce na farme s hydinou a ošípanými. V uplynulom školskom roku sa 
stáž neuskutočnila z dôvodu COVID 19, pokračujeme v roku 2022. 

Úspechy školy súvisia aj s vysokým záujmom o štúdium žiakov základných škôl v našej škole, 
dobrej propagácií, výsledkom žiakov v súťažiach a podpore záujmovej činnosti, kde sa záujem o školu 
zvýšil z pôvodných 269 na 367 žiakov, teda takmer o 100 žiakov.  

Nad rámec učebných osnov povinných vyučovacích predmetov majú naši žiaci možnosť vykonať 
"Poľovnícke skúšky" i s povinnými streľbami (v rámci záujmovej činnosti),  ktoré sa uskutočnili 
v obmedzenom počte aj v uplynulom školskom roku.  

Pre žiakov odboru vzdelávania 4210 M 04 agropodnikanie so zameraním na farmárstvo 
zabezpečuje škola bezplatne vodičský preukaz na traktor. V minulosti to škola zabezpečovala cez vlastnú 
autoškolu, no v školskom roku 2019/2020 len dodávateľsky. Činnosť autoškoly bola minulý školský rok 
ukončená hoci škola má vlastné autocvičisko. Škola začne podnikateľskú činnosť v tejto oblasti od 
1.1.2022. 

V tomto minulom školskom roku sa v rámci dištančného vzdelávania žiakov ukázalo, že škola 
potrebuje obnoviť výpočtovú techniku, niektoré z počítačov sú pomalé, čo má negatívny vplyv na 
vyučovací proces (oberá učiteľa o čas). Škola využívala pri dištančnom vzdelávaní žiakov aj interný 
vyučovací systém Moodle, ktorý do určitej miery supluje nedostatok kvalitných učebníc a študijných 
materiálov najmä z odborných predmetov. Toto možno považovať za nedostatok výchovno-
vzdelávacieho procesu. Škola sa v uplynulom školskom roku zapojila do Digitálneho auditu 
organizovaného MŠVVaŠ SR, v rámci ktorého boli zmapované slabé miesta v tejto oblasti v našej škole. 

Druhým z nedostatkov je aj vysoká cena nových učebných pomôcok potrebných najmä pre 
odborné predmety. Časť učebných pomôcok dostala škola v uplynulom školskom roku v rámci projektu 
IROP „Rekonštrukcia priestorov na praktické vyučovanie odborných predmetov v SOŠ veterinárnej v 
Nitre“. Ostatné pomôcky zakupujeme z rozpočtu školy, budeme tak postupovať aj v nasledujúcom 
školskom roku. 
 

SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY 

 nadpriemerné výchovno-vzdelávacie výsledky 
školy, 

 vysoká odbornosť vyučovania 

 vysoká administratívna zaťaženosť 
učiteľov, najmä počas dištančného 
vzdelávania 
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 práca s talentovanými žiakmi, dlhodobo 
výborné výsledky žiakov najmä v odborných 
súťažiach 

 dobré materiálno-technické a priestorové 
vybavenie (okrem učebných pomôcok pre 
odborné vzdelávanie) 

 dostatok odborných učební pre všetky skupiny 
predmetov 

 vlastný športový areál - telocvične, posilňovne 
 vlastný školský internát, školská jedáleň, 

stredisko odbornej praxe 
 škola ako centrum odborného vzdelávania 

a prípravy pre veterinárne vedy 
 vlastná spoločenská miestnosť s kapacitou 300 

miest 
 využívanie vlastného vzdelávacieho systému 

Moodle (tvorba vlastných výučbových 
materiálov) 

 pomerne dobrá dochádzka žiakov do školy 
 dobrý záujem zamestnávateľov o žiakov našej 

školy na súvislej odbornej praxi 
 organizácia rôznych mimoškolských akcií 

(exkurzie, besedy, blokové cvičenia, odborné 
prednášky, kultúrne a športové podujatia),  

 rozširujúca sa spolupráca školy s možnými 
zamestnávateľmi, fungujúce kariérne 
poradenstvo 

 medzinárodné kontakty so školami v EÚ 
(Česká republika, Srbsko) 

 spolupráca školy s Japonskom – stáž žiakov 
školy 

 funkčný informačný systém školy, vlastný 
mailový server 

 zastaralá výpočtová technika, nedostatok 
počítačov pre žiakov 

 nízky záujem niektorých rodičov o dianie 
v škole a v školskom internáte 

 slabá spolupráca zo strany rodičov slabo 
prospievajúcich a žiakov so ŠVVP 

 pomerne vyšší počet žiakov oslobodených 
a čiastočne oslobodených od telesnej 
a športovej výchovy 

 vonkajšie športové ihriská v zlom stave – 
nepoužívajú sa  

 školský internát kapacitne nepostačuje 
potrebám školy (10 žiakov ubytovaným 
mimo školy) 

 vysoká finančná náročnosť na zakúpenie 
nových moderných učebných pomôcok pre 
odborné predmety 

 ukončená činnosť autoškoly 
 obmedzené možnosti vivária pre 

umiestnenie zvierat, potreba veľkého 
skleníku 
 

PRÍLEŽITOSTI OHROZENIA 

 možnosť absolvovania súvislej odbornej praxe 
na zaujímavých pracoviskách zamestnávateľa 

 prispôsobovanie vzdelávania moderným 
trendom za využitia moderných učebných 
pomôcok 

 za určitých podmienok možnosť prítomnosti 
chovaného zvieraťa v priestoroch školy 
(vivárium) 

 pôsobenie školy ako centra odborného 
vzdelávania a prípravy pre veterinárne vedy  

 spolupráca školy s SPU Nitra a UKF Nitra 
 dobrá ponuka záujmových útvarov 
 účasť odborníkov z praxe na aktivitách školy 
 získanie vodičského oprávnenia pre skupinu T  

 slabá ponuka ďalšieho vzdelávania 
pedagogických zamestnancov 

 nedostatok učebníc (najmä z odborných 
predmetov) 

 pretrvávajúce nedostatočné finančné aj 
morálne ohodnotenie práce pedagogických 
zamestnancov v  spoločnosti 
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11. § 2 ods. 4 písm. b) až d) vyhlášky č. 435/2020 Z. z. 

Počet prijatých žiakov do prvého ročníka v školskom roku, v ktorom sa správa vypracúva. 
Počet prijatých prihlášok na vzdelávanie v strednej škole. 
Počet uchádzačov, ktorí úspešne vykonali prijímaciu skúšku. 
 
Prijímacie konanie do 1. ročníka strednej školy sa v školskom roku 2020/2021 uskutočnilo podľa  
pravidiel ustanovených v zákone o výchove a vzdelávaní, t.j. prezenčnou formou. 
Pri prijímacom konaní boli zohľadnené študijné výsledky žiakov z jednotlivých predmetov, úspešnosť 
žiakov v predmetových olympiádach a súťažiach a výsledky v testoch zo slovenského jazyka a literatúry 
a biológie. 
Vzhľadom na šírenie ochorenia COVID 19 sa v škole konalo 5 kôl prijímacieho konania, a to 3.5.2021, 
10.5.2021, 11.5.2021, 17.5.2021 a 20.5.2021. 
 
Úspešnosť žiakov na prijímacích skúškach na SŠ  
 

Odbor vzdelávania  4210 M 04 4210 M 18 4336 M 01 4336 M 03 Spolu 
Schválené výkony 12  16 60 30 116 
Počet prihlásených žiakov 27 90 163 87 367 
Počet zapísaných žiakov 12 16 60 30 116 
% naplnenosti 100% 100% 100% 100% 100% 

 
V školskom roku 2019/2020 sa prijímacieho konania zúčastnilo 268 žiakov a v školskom roku 2020/2021 to bolo už 
367 žiakov, teda o 99 žiakov viac. Pri vykonaní prijímacej skúšky bolo úspešných 255 žiakov, 12 žiakov nebolo 
úspešných pri vykonaní prijímacej skúšky. 
 

12. § 2 ods. 4 písm. e) vyhlášky č. 435/2020 Z. z. 

Zoznam študijných odborov a ich zameraní, v ktorých škola zabezpečuje výchovu a vzdelávanie. 
 

Trieda Študijný odbor Učebný plán 

I.A 
4210 M 04 agropodnikanie so zameraním na farmárstvo 
4210 M 18 agropodnikanie so zameraním na kynológiu 

a 
b 

I.B 4336 M 01 veterinárne zdravotníctvo a hygiena so zameraním na chov hospodárskych zvierat c 

I.C 4336 M 01 veterinárne zdravotníctvo a hygiena so zameraním na chov hospodárskych zvierat c 

I.D 4336 M 03 veterinárne zdravotníctvo a hygiena so zameraním na chov cudzokrajných zvierat d 

II.A 
4210 M 04 agropodnikanie so zameraním na farmárstvo 
4210 M 18 agropodnikanie so zameraním na kynológiu 

a 
b 

II.B 4336 M 01 veterinárne zdravotníctvo a hygiena so zameraním na chov hospodárskych zvierat c 

II.C 4336 M 01 veterinárne zdravotníctvo a hygiena so zameraním na chov hospodárskych zvierat c 

II.D 4336 M 03 veterinárne zdravotníctvo a hygiena so zameraním na chov cudzokrajných zvierat d 

III.A 
4210 M 04 agropodnikanie so zameraním na farmárstvo 
4210 M 18 agropodnikanie so zameraním na kynológiu 

a 
b 

III.B 4336 M 01 veterinárne zdravotníctvo a hygiena so zameraním na chov hospodárskych zvierat c 

III.C 4336 M 01 veterinárne zdravotníctvo a hygiena so zameraním na chov hospodárskych zvierat c 

III.D 4336 M 01 veterinárne zdravotníctvo a hygiena so zameraním na chov cudzokrajných zvierat d 

IV.A 
4210 M 04 agropodnikanie so zameraním na farmárstvo 
4210 M 18 agropodnikanie so zameraním na kynológiu 

a 
b 

IV.B 
4336 M 01 veterinárne zdravotníctvo a hygiena so zameraním na chov hospodárskych zvierat 
4336 M 01 veterinárne zdravotníctvo a hygiena so zameraním na chov cudzokrajných zvierat 

c 
 

IV.C 
4336 M 01 veterinárne zdravotníctvo a hygiena so zameraním na chov hospodárskych zvierat 
4336 M 01 veterinárne zdravotníctvo a hygiena so zameraním na chov cudzokrajných zvierat 

c 
 

IV.D 4336 M 01 veterinárne zdravotníctvo a hygiena so zameraním na chov hospodárskych zvierat d 
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Učebné plány 
a) 4210 M 04 agropodnikanie so zameraním na farmárstvo podľa ŠkVP platného od 1.9.2013 
b) 4210 M 18 agropodnikanie so zameraním na kynológiu podľa ŠkVP platného od 1.9.2013 
c) 4336 M 01 veterinárne zdravotníctvo a hygiena so zameraním na chov hospodárskych zvierat podľa 

ŠkVP platného od 1.9.2013 
d) 4336 M 03 veterinárne zdravotníctvo a hygiena so zameraním na chov cudzokrajných zvierat podľa 

ŠkVP platného od 1.9.2013 

Odborné vzdelávanie a príprava sa neuskutočňuje v systéme duálneho vzdelávania. 
 

13. § 2 ods. 4 písm. f) vyhlášky č. 435/2020 Z. z. 

Výsledky hodnotenia žiakov podľa poskytovaného stupňa vzdelania. 
 

a) Údaje za triedu a jednotlivý predmet – priemerná známka k 31. 8. 2021 

Trieda AYZ ANJ ASA BIO CAN DEJ EKF ETV FYZ HPT CHE CCZ CHO CUZ CHZ CPV HZT INF LAB 
I.A   2,03   2,52   1,41     1,6   2,1       1,47     1,1   

I.B 2,56 1,56   2,31   1,84     1,22   1,94             1   

I.C 2,28 1,66   1,69   1,63     1,16   2,38             1,03   

I.D 1,21 1,54   1,79   1,82     1   2,07             1   

II.A   1,71   2,18   1,82     1,11   2,68       1,07 1,13   1,04   

II.B 2,66 1,9   1,45   2,03     1,14   2,59           1,07 1   

II.C 1,58 1,94   1,9   1,97     1   1,94           1,65 1   

II.D 2,37 1,89   1,44   1,67     1   1,93           1,59 1,07   

III.A   2,64   1,96 1,33           3,14       2,15 1,6       

III.B   1,5   2,07           1,54 1,79   1,32   1,61   1     

III.C   1,61   1,43           1,71 2,21   2   1,79   1     

III.D   1,65   1,54             1,73 1,73   1,12     1,04     

IV.A   1,57     1   1,62               1,85 1,8       

IV.B   1,43 1,11             1,12   1 1,24 1,18 1,06   1,07     

IV.C   1,24 1,07             1,06   1,15 1,63 1,23 1,13   1,14     

IV.D   1,43 1,04             1     2,21   1,5   1,32     

 

Trieda MAT MDV MEA MIP NBV OBN PRX ORA PRT LMP RIZ RCZ SEB SEC SJL SRB SPR 
I.A 1,4         1 1,45   2,21           1,63   1,1 

I.B 1,72     2,63   1 1,06               1,97   1 

I.C 2,34     2,72   1 1               2,31   1 

I.D 1,36     2,25   1 1               1,29   1 

II.A 2,39         1,14 1   2,39 1,07         1,93   1 

II.B 1,21     2,76   1,21 1               2,48   1 

II.C 2,1     2,48   1 1,29               2,52   1 

II.D 1,63     2,74   1 1,04               1,78   1 

III.A 2,18 1,43 2,69     1 1,54 2,69 2,92 1,2         3 1,68 1 

III.B 2,5 1       1 1               1,32 1,32 1 

III.C 2,18 1,14       1 1               2,18 1,86 1 

III.D 2,58 1,46       1 1               1,81 2,15 1 

IV.A 1,46   1,69         1,92 2,62 1     2,35 2 1 2,04 1 

IV.B 1,64                   1,12 1,09 2,13 1,15 1 2,29 1 

IV.C 1,93                   1,06 1,15 1,69 1,54 2,1 1,55 1 

IV.D 1,07                   1,14   2,18 1,65 1,75 1,54 1 

 

Trieda XSP SEE SZG TZQ TSV VES VKY VPB VPD VKC VKZ VNZ VZK ZRA ZCE ZPT ZRS 
I.A         1                         

I.B         1                       1,59 

I.C         1                       1,66 

I.D         1,04                       1,71 
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II.A         1,04               2,15 1,54       

II.B         1             1,66           

II.C         1             1,74           

II.D         1             1,85           

III.A 1,33     1,13 1   1 1 1,64       3 2,31       

III.B         1,04 1,61         2,39         1,21   

III.C         1,04 1,86         1         1,43   

III.D     1,15   1 2,12       1,08           2   

IV.A 1,13 1,93   1,87    1,2   1,96         1,77       

IV.B   1,93 1,09    1,14       1,09 1,41       1,46     

IV.C   2 1,08    1,93       1,23 1,44       1,45     

IV.D   1,93      1,64         1,61       1,89     

 

Trieda 
Priemerná známka na žiaka 

1. polrok 2. polrok 

I.A 1,51 1,47 

I.B 1,54 1,63 

I.C 1,49 1,66 

I.D 1,34 1,41 

II.A 1,67 1,58 

II.B 1,62 1,64 

II.C 1,65 1,63 

II.D 1,60 1,56 

III.A 2,04 1,86 

III.B 1,67 1,46 

III.C 1,68 1,52 

III.D 1,67 1,51 

IV.A 1,85 1,66 

IV.B 1,36 1,31 

IV.C 1,51 1,40 

IV.D 1,71 1,52 

Škola celkom 1,62 1,55 

 

Priemerná známka na žiaka našej školy v 1. polroku bola v I.D triede (1,34), IV.B triede (1,36) 
a najhorší výsledok zaznamenala trieda III.A (2,04). Celkovo škola dosiahla v 1. polroku priemernú 
známku na triedu 1,62. 

Priemerná známka na žiaka našej školy v 2. polroku bola v IV.B triede (1,31), IV. C (1,40) a  I.D 
triede (1,41) a najhorší výsledok zaznamenala trieda III.A (1,86). Celkovo škola dosiahla v 2. polroku 
priemernú známku na triedu 1,55. 

 
V porovnaní s priemerom kraja za SOŠ v dennej forme štúdia bola priemerná známka 1,99 v 1. 

polroku a 1,94 v 2. polroku. Naša škola zaznamenala lepšiu priemernú známku, a to 1,62 v 1. polroku 
a 1,55 v 2. polroku. 
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Celkové hodnotenie prospechu žiakov podľa tried k 31.8.2021 
 

 
 

V 2. polroku boli 4 žiaci hodnotený až po komisionálnom preskúšaní v mesiaci august 2021, 1 
žiačka z 1.A (5 predmetov), 1 žiačka z 1.C (1 predmet), 1 žiačka z 2.B. (1 predmet) – žiačka neprospela, 
zanechala štúdium a 1 žiak z 3.A (1 predmet) – neprospel, opakuje ročník. 

 
Celkový prospech žiakov za kraj za 2. polrok bol nasledovný: 
Počet vyznamenaných žiakov tvorilo 32,71%, prospelo veľmi dobre 32,42%,  prospelo 32,31%, 

neprospelo 1,25%, neklasifikovaných bolo  1,43%. 
 
V porovnaní s údajmi za kraj boli celkové výsledky za našu školu lepšie - počet vyznamenaných 

žiakov tvorilo 31,81%, prospelo veľmi dobre 49,24%,  prospelo 18,74%, neprospelo 0,44%, 
neklasifikovaných bolo 0%. 

 
V školskom roku 2020/2021 bolo vzdelávaných formou školskej integrácie v bežnej triede 

strednej školy 29 žiakov 1. až 4. ročníka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ďalej len 
„ŠVVP“) v nasledovnom členení: 

• 23 žiakov primárne s vývinovými poruchami učenia, mnohí s inými pridruženými 
narušeniami, 

• 1 žiak s narušenou komunikačnou schopnosťou, 
• 2 žiačky primárne s narušenou komunikačnou schopnosťou, sekundárne s vývinovými 

poruchami učenia, 
• 1 žiačka s poruchou pozornosti (sy. ADD), 
• 1 žiak primárne s poruchou aktivity a pozornosti (sy. ADHD), sekundárne s vývinovými 

poruchami učenia, 
• 1 žiačka primárne so zrakovým postihnutím, sekundárne s inými pridruženými narušeniami. 

 
Všetci vyššie uvedení žiaci boli vzdelávaní podľa učebného plánu študijného odboru, do ktorého 
boli prijatí na štúdium, pričom postupovali podľa individuálnych vzdelávacích programov 

Trieda Počet žiakov Vyznamenaní Veľmi dobre Prospeli Neprospeli Neklasifikovaní Správanie 1 Správanie 2 Správanie 3 Správanie 4

I.A 30 10 13 7 0 0 29 0 0 1

I.B 32 8 20 4 0 0 32 0 0 0

I.C 32 9 14 9 0 0 32 0 0 0

I.D 28 13 12 3 0 0 28 0 0 0

II.A 28 7 14 7 0 0 28 0 0 0

II.B 28 5 20 3 1 0 28 0 0 0

II.C 31 4 23 4 0 0 31 0 0 0

II.D 27 8 13 6 0 0 27 0 0 0

III.A 28 3 12 12 1 0 28 0 0 0

III.B 28 10 16 2 0 0 28 0 0 0

III.C 28 9 14 5 0 0 28 0 0 0

III.D 26 10 9 7 0 0 26 0 0 0

IV.A 28 8 13 7 0 0 28 0 0 0

IV.B 28 15 11 2 0 0 28 0 0 0

IV.C 29 16 9 4 0 0 29 0 0 0

IV.D 28 11 13 4 0 0 28 0 0 0

Spolu za 
školu 459 146 226 86 2 0

458
0 0 1

%  z 
celkového 
počtu 

x 31,81 49,24 18,74 0,44 0,00 99,78 0,00 0,00 0,22
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vypracovaných na základe špeciálno-pedagogickej a psychologickej diagnostiky poradenského 
zariadenia, bez redukcie učiva. 
 

Integrovaní žiaci sa pravidelne zúčastňovali intervencií so školským špeciálnym 
pedagógom, ktoré prebiehali podľa rozvrhu hodín uvedenom v pláne práce ŠŠP na šk. rok 2020/2021.  

Do 23.04.2021 (počas dištančnej formy vzdelávania) prebiehali intervencie s využitím 
digitálnych technológií (telefonické konzultácie, e-leargingové portály a pod.).  

Od 25.04.2021 (počas prezenčnej formy vzdelávania) prebiehali intervencie individuálne alebo 
skupinovo v špeciálnej učebni. 

Všetky špeciálno-pedagogické metódy a formy realizované so žiakmi smerovali k ľahšiemu 
prekonávaniu konfrontácie s vlastným neúspechom a k vyrovnávaniu podmienok vzdelávania 
so skupinou intaktných spolužiakov.  

Školský špeciálny pedagóg konzultoval špecifiká vzdelávacieho procesu s vyučujúcimi 
jednotlivých predmetov, s triednymi učiteľmi, taktiež i s rodičmi. Vzniknuté problémy, hlavne počas 
dištančnej formy vzdelávania (najmä požiadavky žiakov na predĺženie času pri vypracovávaní on-line 
testov), boli operatívne riešené s konkrétnymi vyučujúcimi. 

Žiaci sa počas školského roka 2020/2021 pripravovali na vyučovanie (domáce úlohy, projekty, 
písomné práce, odpovede a pod.) najmä podľa svojich individuálnych schopností.  

Všetci vyššie uvedení integrovaní žiaci boli v 2. polroku šk. roka 2020/2021 klasifikovaní 
a všetci prospeli v členení: 

• 7 žiaci prospeli s vyznamenaním, 
• 12 žiakov prospelo veľmi dobre a 
• 10 žiakov prospelo. 

 
Predmety, v ktorých nie je uvedený údaj o priemernej známke boli hodnotené stupňom „absolvoval“. 
Žiakom bolo udelených 52 pochvál riaditeľom školy a 75 pochvál triednym učiteľom. 
 
Výchovné opatrenia: 

 Napomenutie triednym učiteľom: 1 žiačka, 
 Pokarhanie triednym učiteľom: 0 žiakov 
 Pokarhanie riaditeľom školy: 0 žiakov 
 Znížená známka zo správania: neuspokojivé - 1 žiačka 

 
Vysvetlivky k použitým skratkám: 

Názov vyučovacieho predmetu Skratka Názov vyučovacieho predmetu Skratka Názov vyučovacieho predmetu Skratka 

Anglický jazyk ANJ Laboratórna technika LAB Správanie SPR 

Asanácia ASA Plemená psov LMP Spotrebiteľská výchova SRB 

Anatómia a fyziológia zvierat AYZ Matematika MAT Špeciálna zoológia a etológia SZG 

Biológia BIO Mediálna výchova MDV Telesná a športová výchova TSV 

Canisterapia CAN Mechanizácia MEA 
Technické zariadenia v 
kynológii TZQ 

Choroby cudzokrajných zvierat CCZ Mikrobiológia a parazitológia MIP Veterinárna starostlivosť VES 

Chov psov CPV Náboženská výchova NBV 
Výživa a kŕmenie 
cudzokrajných zvierat VKC 

Chov cudzokrajných zvierat CUZ Nemecký jazyk NEJ Všeobecná kynológia VKY 

Dejepis DEJ Občianska náuka OBN 
Výživa a kŕmenie 
hospodárskych zvierat VKZ 

Ekologické farmárstvo EKF Ochrana rastlín ORA Výživa a kŕmenie zvierat VNZ 

Etická výchova ETV Pestovanie rastlín PRT Výcvik psov VPB 
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Fyzika FYZ Odborná prax PRX Výchova k podnikaniu VPD 

Hygiena potravín HPT Reprodukcia cudzokrajných zvierat RCZ Výživa zvierat a krmovinárstvo VZK 

Chov zvierat HZT Reprodukcia a inseminácia zvierat RIZ Starostlivosť o psov XSP 

Chémia CHE Seminár z biológie SEB Základy chirurgie ZCE 

Choroby hospodárskych zvierat CHO Seminár z chémie SEC Základy patológie ZPT 

Chov hospodárskych zvierat CHZ Svet práce SEE Záhradníctvo ZRA 

Informatika INF Slovenský jazyk a literatúra SJL Základy rastlinnej výroby ZRS 

 
Vzdelávanie žiakov sa uskutočňovalo od začiatku októbra 2020 formou dištančného vzdelávania, 

učitelia vzdelávali z domu. Na začiatku nového školského roku sme uskutočnili na podnet MŠVVaŠ SR 
prieskum medzi žiakmi a učiteľmi v oblasti dištančného vzdelávania. Zamerali sme sa na pozitíva a 
negatíva tohto druhu vzdelávania a návrhy na zlepšenie dištančného vzdelávania zo strany školy. 
Prieskum bol realizovaný formou rozhovoru triedneho učiteľa so svojimi žiakmi. Zistené údaje 
z jednotlivých tried boli zosumarizované do nasledovných častí: 
 
Pozitíva: 

 viac voľného času, 
 pohoda a kľud domáceho prostredia, 
 úspora času – cestovanie, úspora financií na náklady spojené s cestovaním, 
 individuálny čas na učenie – vlastné rozvrhnutie času na učenie, 
 možnosť brigád žiakov, 
 komfortnejšie učenie „z postele“, 
 elektronické pracovné listy a testy, 
 menej stresu a psychického tlaku pri plnení úloh a hodnotení, 
 nebola potreba každodenného učenia sa zo strany žiakov, 
 práca s počítačom bola zaujímavejšia ako odpoveď pri skúšaní. 

 
Negatíva: 

 jeden domáci počítač pre viac študujúcich súrodencov v rodine, 
 slabá motivácia žiakov pri učení online, 
 dlhodobý pobyt pri počítači spôsobil bolesť očí a oslabenie zraku, 
 na niektorých dedinách bol slabý signál a pomalší internet,  
 chýbal osobný kontakt s učiteľom, najmä pri predmetoch kde je potrebné vysvetľovanie, 

získavanie zručností a návykov,  
 výpadok techniky a signálu, 
 niektorí žiaci mali problém s rýchlym čítaním a čítaním s porozumením, 
 slabá komunikácia niektorých učiteľov – zadali úlohy a ohodnotili, 
 zadávané úlohy nenahradili prednášky s vysvetľovaním,  
 rušivé vplyvy v domácom prostredí, 
 absencia systematického vyučovania – veľa referátov, prezentácií. 
 horšia komunikácia medzi učiteľom a žiakmi – netolerantnosť zo strany vyučujúceho, 
 absentujúca prax z odborných predmetov – precvičovanie a získavanie zručností, 
 neschopnosť sústrediť sa, nervózni rodičia, výpadky internetu, 
 chýbajúci sociálny kontakt a práca s materiálno-technickými prostriedkami, 
 chýbajúca spätná väzba od učiteľov a nerovnaké tempo učenia počas celej dĺžky dištančného 

vzdelávania,  
 krátky čas na online testovanie, 
 horšie pochopenie učiva, 
 viac domácich úloh, 
 nižšia úroveň vzdelávania žiakov z dôvodu absencie vysvetľovanie učiteľom a absencie 

didaktických prostriedkov, 
 strata návykov žiakov pravidelne sa pripravovať na vyučovanie. 
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Návrhy na zlepšenie: 
 vybaviť učiteľov a žiakov kvalitnou výpočtovou technikou a rýchlym pripojením k internetu, 

nakoľko niektorí žiaci a aj učitelia mali problém s pripojením k internetu, 
 koordinácia učiteľov pri zdávaní učiva a úloh tak, aby nedošlo k prekrývaniu sa termínov, 
 zlepšiť komunikáciu medzi učiteľmi a žiakmi, 
 viac online odborných a maturitných predmetov,  
 viac videí z odborných predmetov, 
 zjednotiť zadávanie úloh do jednej aplikácie (Edupage, Moodle), 
 vypracovať harmonogram online hodín podľa rozvrhu, 
 podrobnejšia spätná väzba od učiteľov – podrobnejší popis hodnotenia žiakov,  
 zasielanie úloh na vopred určený portál, 
 rýchlejšia spätná väzba od učiteľov, 
 kombinácie vyučovania v škole a dištančného vzdelávania.  

 
Vyhodnotenie dištančnej formy vzdelávania žiakov so ŠVVP 
 
1. Vyhovovala ti forma dištančného vzdelávania? 
 

 
 
2. Čo ti vyhovovalo na dištančnom vzdelávaní? 

(odpovede žiakov, ktorí v položke č. 1 uviedli kladnú odpoveď) 

 
Práca v domácom 

prostredí 
Individuálne pracovné 

tempo 
Nebol(a) som 
stresovaný(á) 

prítomnosťou učiteľa 

Nebol(a) som 
stresovaný(á) 
prítomnosťou 
spolužiakov 

Učebné materiály 
v elektronickej podobe 

3. Čo ti nevyhovovalo na dištančnom vzdelávaní? 
(odpovede žiakov, ktorí v položke č. 1 uviedli zápornú odpoveď) 

 
Chýbal mi priamy 

výklad učiva 
učiteľom 

Nebol(a) som 
nútený(á) k práci 

Vzdelávanie cez 
IKT mi nevyhovuje 

Nedostatočná 
kvalita 

internetového 
pripojenia 

Nemal som 
k dispozícii PC 
alebo notebook 

(pracoval som iba s 
telefónom) 

V rodine sme sa pri 
PC (notebooku) 
striedali viacerí 
členovia 

PC bez kamery a 
mikrofónu 
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4. Poskytovali ti učitelia dostatok času na vypracovanie zadaní, resp. testov? 

 
 
Z vyššie uvedeného prieskumu vyplynulo, že žiakom so ŠVVP chýbala prezenčná forma vzdelávania, 
najmä výklad učiteľa, prístup učiteľov bol relatívne vyhovujúci, pochvaľovali si možnosť vzdelávania 
vlastným tempom v domácom prostredí. Tretine žiakov tento spôsob vzdelávania nevyhovoval. 
 
Vyhodnotenie dochádzky žiakov: 

  
 

Počet vymeškaných hodín bolo ovplyvnených aj situáciou okolo COVIDu, nakoľko veľa 
rodičov už týždeň pred rozhodnutím krízového štábu o zatvorení škôl neposlali žiakov do školy. 

 
Najhoršiu dochádzku mala III.C trieda (86,5 hodiny na žiaka), I.A trieda (71,67 hodiny na žiaka) 

a II.D trieda (60,77 hodiny na žiaka) a II.A trieda (60 hodín na žiaka). 
 
Najlepšiu dochádzku mala IV.B trieda (22,86 hodiny na žiaka), IV.C trieda (26,45 hodiny na 

žiaka) a IV.D trieda (29,14 hodiny na žiaka). 
 
V porovnaní s priemerom kraja za SOŠ v dennej forme štúdia (55,03 hodiny na žiaka) mala naša 

škola lepšiu dochádzku, a to 49,92 hodiny na žiaka, t.j. o 5,11 hodiny na žiaka lepšiu dochádzku. 
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I.A 30 2 150 71,67 2 117 70,57 33 1,10

I.B 32 1 691 52,84 1 691 52,84 0 0,00

I.C 32 1 586 49,56 1 586 49,56 0 0,00

I.D 28 1 519 54,25 1 519 54,25 0 0,00

II.A 28 1 680 60,00 1 680 60,00 0 0,00

II.B 29 1 448 49,93 1 448 49,93 0 0,00

II.C 31 1 628 52,52 1 628 52,52 0 0,00

II.D 27 1 242 46,00 1 241 45,96 1 0,04

III.A 28 1 421 50,75 1 420 50,71 1 0,04

III.B 28 1 429 51,04 1 429 51,04 0 0,00

III.C 28 2 422 86,50 2 422 86,50 0 0,00

III.D 26 1 580 60,77 1 580 60,77 0 0,00

IV.A 28 942 33,64 942 33,64 0 0,00

IV.B 28 640 22,86 640 22,86 0 0,00

IV.C 29 767 26,45 767 26,45 0 0,00

IV.D 28 816 29,14 816 29,14 0 0,00

Spolu 460 22 961 49,92 22 926 49,84 35 0,08
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Výsledky maturitnej skúšky:  
 

 
 
Maturitná škola sa nekonala obvyklým spôsobom, žiaci sa prezenčne nezúčastnili na maturitnej skúške, 
ale známky z jednotlivých vyučovacích predmetov a z odbornej zložky maturitnej skúšky sa vypočítali 
ako priemer známok za predchádzajúce roky štúdia. Prezenčne sa uskutočnila len maturitná skúška 
z anglického jazyka, úroveň B2, ktorej sa zúčastnili 7 žiaci. Maturitnú skúšku zvládli všetci žiaci 
v riadnom termíne. 
 
Vysvetlivky: 
ANJ – anglický jazyk SJL – slovenský jazyk a literatúra 
MS – maturitná skúška PČ OZ – praktická časť odbornej zložky TČ OZ – teoretická časť odbornej zložky 
EČ – externá časť    PFIČ – praktická forma internej časti     ÚFIČ – ústna forma internej časti 
 

14. § 2 ods. 4 písm. g) a h) vyhlášky č. 435/2020 Z. z. 

Výsledky úspešnosti školy pri príprave žiakov na výkon povolania. 
Výsledky uplatniteľnosti žiakov na trhu práce alebo úspešnosti prijímania žiakov na ďalšie štúdium. 
 
Zo zdrojov Centra vedecko-technických informácií SR vyplývajú nasledovné ukazovatele o vývoji 
absolventskej miere nezamestnanosti: 
 
Údaje o žiakoch: 

Škola  
Absolventi 
2020+2021 

Nezamestnaní 
absolventi 

09/2020 

Absolventská 
miera 

nezamestnanosti 

Nezamestnaní 
absolventi 

05/2021 

Absolventská 
miera 

nezamestnanosti 

SOŠ 
veterinárna 
Nitra 

226 16 7,1% 9 4,0% 

SOŠ 
veterinárna 
Košice- Barca 

130 20 15,4 16 12,3 

1 2 3 4 5

ANJ B1 106 43 55 8 1,67

ANJ B2 7 6 1 1,14

PČ OZ MS 4336 M 01 61 29 32 1,52

PČ OZ MS 4210 M 18 15 9 5 1 1,47

PČ OZ MS 4336 M 03 24 10 14 1,58

PČ OZ MS 4210 M 04 13 2 10 1 1,92

SJL 113 37 61 15 1,81

TČ OZ MS 4336 M 03 24 17 7 1,29

TČ OZ MS 4336 M 01 61 30 30 1 1,52

TČ OZ MS 4210 M 18 15 5 7 3 1,87

TČ OZ MS 4210 M 04 13 2 9 2 2,00

Priemerná 

známka
Ú

ro
ve

ň
 /
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 Známka
Počet 

žiakov

Vyučovací 

predmet / 

časť MS
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Výchovný a kariérový poradca školy urobil prieskum medzi žiakmi 4. ročníka formou dotazníka o ich 
ďalšom smerovaní po ukončení štúdia na našej škole, dotazník bol dobrovoľný (19.4. – 4.5.2021).  

Dotazník vyplnilo 75 žiakov z celkového počtu 114 (cca 66%), z toho v študijnom odbore 4210 M 
agropodnikanie 15 žiakov, v študijnom odbore 4336 M veterinárne zdravotníctvo a hygiena 60 žiakov.  
 
Výsledky sú nasledovné: 
a) záujem ísť pracovať: 

- študijný odbor agropodnikanie: 5 žiakov - t.j. 33,3%, 
- študijný odbor veterinárne zdravotníctvo a hygiena: 6 žiakov - t.j. 10%. 
 

b) záujem pokračovať v štúdiu na VŠ: 
- študijný odbor agropodnikanie: 10 žiakov - t.j. 66,6% 
- študijný odbor veterinárne zdravotníctvo a hygiena:  54 žiakov – t.j. 90%. 

             
Prehľad najčastejších študijných programov a VŠ a univerzít, na ktoré sa naši žiaci hlásili: 

- všeobecné veterinárske lekárstvo - UVLF Košice, VFU Brno (aspoň na jednu z týchto škôl si 
podalo prihlášku 27% žiakov študijného odboru veterinárne zdravotníctvo a hygiena) 

- všeobecné lekárstvo, príp. aj zubné lekárstvo – LF Brno, LF Praha, LF Hradec Králové (1 
žiak), LF Martin, LF Bratislava (2 žiačky) 

- výživa ľudí, management ŽV, špeciálne chovateľstvo, bezpečnosť a kontrola potravín... – SPU 
Nitra 

- učiteľstvo Bio + Etv, Bio + Vv, Bio + Anj – UKF Nitra, UMB Banská Bystrica  
- biológia, systematická biológia – UK Bratislava 
- psychológia – UKF Nitra, TU v Trnave 
- laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve -  TU v Trnave 
- Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave – rôzne študijné programy 

 
15. § 2 ods. 5 písm. b) vyhlášky č. 435/2020 Z. z. 

Informácie o aktivitách školy alebo školského zariadenia, ktoré realizuje pre deti alebo pre žiakov 
v ich voľnom čase. 
 

V školskom roku 2020/2021 pracovalo v škole 6 záujmových útvarov, a to 
 Poľovnícky krúžok  – 24 žiakov, 
 Včelársky krúžok – 2 žiaci, 
 Teraristický krúžok – 13 žiakov, 
 Chov drobných hlodavcov – 6 žiakov, 
 Laboratórna technika a klinická propedeutika – 25 žiakov, 
 Práca asistenta veterinárneho lekára – 10 žiakov  

Činnosť krúžkovej činnosti bola limitovaná podmienkami určenými Ministerstvom školstva, vedy, 
výskumu a športu SR, a to žiaci z rôznych tried sa nemohli premiešavať, obdobie činnosti krúžkovej 
činnosti bolo limitované len na mesiac september 2020 a máj a jún 2021. 

Najviac aktivít v popoludňajších hodinách realizovali vychovávatelia školského internátu. Na aktivitách 
sa podieľalo 9 vychovávateľov, činnosť vykonávali v 9 výchovných skupinách. 
 
Aktivity v školskom internáte: 
 
Mesiac Dátum Akcia 
September   
 02.09.2020 Spoznávanie mesta 
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 09.09.2020 Svoradova jaskyňa 
 10.09.2020 Exkurzia na Nitriansky hrad 
 16.09.2020 Vychádzka na Nitriansky hrad a staré mesto 
  Projekt emocionálnej zrelosti  „CESTA“ 
 09.09.2020 Netball – netradičné športy 
  Šarkaniáda 
  Centrum Slniečko - dobrovoľníctvo 
Október   
 01.10.2020 Jeseň života 
 01.10.2020 Hity vážnej hudby 
 05.10.2020 Svetový deň zvierat 
 06.10.2020 Vychádzka na Kalváriu 
 07.10.2020 Tekvicovo - celointernátna súťaž v aranžovaní tekvíc 
  Šindolka má talent 
December   
  „Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok“ 
Apríl   
 29.04.2021 Rozlúčkový maturitný večierok 
Máj   
 06.05.2021 „Boxuj“ 
 11.05.2021 Retro hry 
 17.05.2021 „Koľko lásky je v tvojom srdci“ – celoslovenský projekt 
 18.05.2021 Antistresové popoludnie 
 26.05.2021 Zoborská lesostep 
 31.05.2021 Nitra budúcnosti - projekt 
 31.05.2021 Svetový deň bez tabaku 
  Projekt emocionálnej zrelosti  „CESTA“ 
Jún   
 01.06.2021 MDD – bubli zumba 
 07.06.2021 Tradičné remeslá - plstenie 
 08.06.2021 Farebný deň 
 09.06.2021 Európsky dialóg s mládežou - projekt 
 15.06.2021 Športový deň – „Keď šport nebolí“ 
 22.06.2021 Maxičlovko 
  Projekt emocionálnej zrelosti  „CESTA“ 

 
Projektová činnosť realizovaná v školskom internáte: 
 
P.č. Názov 

1 Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok 
2 Európsky dialóg s mládežou 
3 Nitra budúcnosti 
4 Projekt emocionálnej zrelosti  „CESTA“ 
5 „Koľko lásky je v tvojom srdci“ – celoslovenský projekt 

 
 
Aktivity Žiackej školskej rady  - aktivity sa prelínali s činnosťou školského internátu. Nad rámec tejto 
činnosti sa uskutočnili aj tieto aktivity: 
 

• 14.11.2019 Hodina deťom 
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Uskutočnila sa zbierka na pomoc deťom. Boli vytvorené 3 skupiny, ktoré sa pohybovali v obchodnom 
centre Mlyny, vlaková stanica a v obchodnom dome Galéria. Žiačkam sa podarilo vyzbierať 152,96 
eura.  

• 6.12.2019Mikuláš 
Zástupcovia žiackej školskej rady sa pohybovali v priestoroch školy v kostýme Mikuláša, čerta a 
anjela. Svojich spolužiakov, učiteľov a iných zamestnancov školy potešili malou sladkosťou.  

• 12.12.2019  Imatrikulácia  
Žiaci III.A triedy v spolupráci so žiackou školskou radou pripravili pre žiakov prvého ročníka 
imatrikuláciu. Pripravili si pre nich mnoho zaujímavých disciplín a súťaží. Každá prvácka trieda mala 
pripravenú scénku, ktorou sa predstavila. Celkovým víťazom sa stala 1.C. 

• 20.12.2019 Vianočný punč 
Žiačky 4.ročníka v priestoroch školy ponúkali punč, ktorý pripravili.  
 

16. § 2 ods. 5 písm. d) vyhlášky č. 435/2020 Z. z. 

Iné skutočnosti, ktoré sú pre školu alebo pre školské zariadenie podstatné. 
 
Aktivity Centra odborného vzdelávania a prípravy pre veterinárne vedy v školskom roku 
2020/2021: 
 
Október 2020 – Február 2021 
V tomto období bola činnosť Centra odborného vzdelávania značne ovplyvnená pandémiou Covid – 19, 
kedy bola výuka presunutá do online priestoru. Všetky plánované aktivity a  odborné exkurzie boli 
zrušené. 
 
Marec 2021 

• školenie finančná akadémia 
• webinár Komory veterinárnych lekárov – Tipy a triky v chirurgii mäkkých tkanív  

 
Apríl 2021 

• webinár Komory veterinárnych lekárov – Exophthalmus, príčiny a diagnostika  

 
Máj 2021 

• webinár Komory veterinárnych lekárov – chirurgická rekonštrukcia pomocou kožných lalokov 
• webinár Komory veterinárnych lekárov – nádory hlavy a krku 
• školenie firmou Pharmacopola p. MVDr. Glezgo  obsluha endoskopu a autoklávu 

 

Jún 2021 
• školenie a obsluha biochemického a hematologického analyzátora pri diagnostike chorôb zvierat 

chovaných v školskej voliére 
• školenie zástupcom firmy Kestrel MVDr.Jagoš , monitoring životných funkcií 

V sledovanom období sme sa sústredili na vzdelávanie  učiteľov veterinárnych predmetov, nakoľko 
aktivity pre verejnosť boli pozastavené z dôvodu šírenia pandémie COVID 19. 
 
Prezenčná forma vyučovania bola  obnovená dňa 24.4.2021, pričom mimoškolské aktivity neboli 
povolené (exkurzie, prax). 
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Záver 
 

Informácie uvedené v Správe o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl 
a školský zariadení  za školský rok 2020/2021 využije škola pri prijímaní opatrení na zlepšenie 
podmienok výchovy a vzdelávania žiakov v jednotlivých organizačných zložkách školy a na zlepšenie 
výsledkov v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu, materiálno-technického a priestorového vybavenia 
školy a zlepšenie podmienok na prácu pedagogických a nepedagogických zamestnancov školy. 
 
Preventívne opatrenia a opatrenia na odstránenie nedostatkov: 
 

 
1) Zabezpečiť interné vzdelávanie členov predmetovej komisie smerom k využívaniu inovatívnych 

vyučovacích metód. 
Termín: priebežne 
Zodp.: vedúci PK 
 

2) Analyzovať výsledky písomných prác žiakov a prijímať opatrenia na zlepšenie ich výkonov v rámci 
predmetových komisií 
Termín: priebežne 
Zodp.: vedúci PK, učitelia 
 

3) Rozpracovať ročný plán kontrolnej činnosti s konkrétnymi cieľmi, metódami, prostriedkami 
a termínmi kontroly najmä vo vzťahu k hospitačnej činnosti s cieľom zvyšovať kvalitu 
vzdelávacieho procesu 
Termín: každoročne do 15.9. 
Zodp.: zástupcovia riaditeľa školy, vedúci jednotlivých organizačných zložiek 
 

4) Pravidelne predkladať analýzu a výsledky kontrolnej činnosti vedúcich pedagogických 
zamestnancov na zasadnutiach pedagogickej rady a predmetových komisií a predkladať opatrenia 
na odstránenie zistených nedostatkov. Splnenie zistených nedostatkov vykonať prostredníctvom  
následnej kontroly. 
Termín: polročne 
Zodp.: zástupcovia riaditeľa školy, vedúci jednotlivých organizačných zložiek 

5) Vysokú odbornosť vyučovania pri prezenčnej forme vyučovania využiť na kooperatívne učenie, 
prepojiť teoretické vzdelávanie s praxou 
Termín: priebežne 
Zodp.: učitelia 
 

6) Systematicky hodnotiť výchovno-vzdelávacie výsledky najmä v oblasti riešenia problémov žiakov 
so slabým prospechom, prijímať účinné opatrenia na zlepšenie výchovno-vzdelávacieho procesu 
Termín: priebežne 
Zodp.: učitelia, vedúci PK 

 
7) Vypracovať vnútorný plán na podporu menej úspešných žiakov vo vzdelávaní 

Termín: do 30. 11. 2021 
Zodp.: zástupcovia riaditeľa školy pre teoretické vyučovanie a pre odbornú prax 
 

8) Vzhľadom na finančné možnosti školy postupne zlepšiť materiálno technického vybavenia 
odborných učební. 
Termín: august 2022 
Zodp.: riaditeľ školy 
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9) Umožniť žiakom vykonávať praktickú časť maturitnej skúšky aj formou obhajoby svojich projektov. 
Termín: maturitná skúška  
Zodp.: riaditeľ školy, zástupcovia riaditeľa školy, predsedovia PK 
 

10) Pri formulovaní úloh pre prijímacie konanie do 1. ročníka zo slovenského jazyka a literatúry a výbere 
správnych odpovedí pracovať výlučne s pojmami inovovaného vzdelávacieho štandardu zo  
slovenského jazyka a literatúry. 
Termín: úloha trvalá 
Zodp.: členovia komisie pre prijímacie konanie 
 

11) Prehodnotiť nastavenie kritérií pre prijímacie konanie do 1. ročníka – úspešnosť vykonania 
prijímacej skúšky 
Termín: úloha trvalá 
Zodp.: členovia komisie pre prijímacie konanie 
 

12) Rozpracovať vzdelávacie štandardy jednotlivých vyučovacích predmetov na 33 a v končiacich 
ročníkoch na 30 týždňov a zosúladiť rozsah vyučovania jednotlivých vyučovacích predmetov v 
učebných osnovách a tematických výchovno-vzdelávacích plánoch 
Termín: každoročne 
Zodp.: učitelia, vedúci PK 
 

13) Preukázateľným spôsobom oboznámiť žiakov a ich zákonných zástupcov so spôsobom hodnotenia 
a klasifikácie predmetov 
Termín: každoročne pre 1. ročník do 30.9. 
Zodp.: triedny učiteľ 
 

14) K všeobecným pokynom hodnotenia príslušného vyučovacieho predmetu doplniť špecifiká daného 
predmetu, prerokovať  v predmetovej komisii a v pedagogickej rade 
Termín: do 15.11.2021 
Zodp.: učitelia, vedúci PK, zástupcovia riaditeľa školy pre teoretické vyučovanie a pre odbornú prax 
 

15) Doplniť celkové a čiastkové kompetencie Národného štandardu finančnej gramotnosti k jednotlivým 
témam a učivám, implementovanie verzie 1.2 v aktuálnych ročníkoch na úrovni 3 a zabezpečenie 
rozvíjania finančných zručností pre všetkých žiakov školy.  
Termín: do 15.11.2021 
Zodp.: učitelia, vedúci PK 
 

16) Konkrétne určiť spôsob realizácie prierezových tém (Finančná gramotnosť) a ich zapracovanie do 
učebných osnov vybraných predmetov. 
Termín: do 15.11.2021 
Zodp.: učitelia, vedúci PK 
 

17) Periodicky monitorovať negatívne javy v správaní žiakov a príznakov šikanovania, analyzovať 
výsledky, navrhnúť opatrenia na predchádzanie ich výskytu a oboznámiť žiakov, pedagógov a 
zákonných zástupcov s nimi, 
Termín: spravidla raz za polrok 
Zodp.: školský psychológ a koordinátor prevencie rizikového správania sa dospievajúcej mládeže 
 

18) Priebežne mapovať vzťahy medzi žiakmi a prezentovať ich vyhodnotenie na pedagogickej rade 
Termín: spravidla raz za polrok 
Zodp.: školský psychológ a koordinátor prevencie rizikového správania sa dospievajúcej mládeže 
 

19) Na vyučovacích hodinách zadávať úlohy na rozvíjanie vyšších myšlienkových procesov (analýzu, 
hodnotenie a tvorivosť). Podnecovať žiakov na hodnotenie svojich výkonov, výkonov spolužiakov 
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a umožniť im prejaviť ich schopnosť na zdôvodnenie svojich názorov. Viesť žiakov k rozvíjaniu 
sociálnych kompetencií zaraďovaním kooperatívnych foriem vyučovania. Zaraďovať úlohy na prácu 
žiakov s prostriedkami informačno-komunikačných technológií. 
Termín: úloha trvalá 
Zodp.: učitelia 

20) Vymedziť konzultačné hodiny výchovného poradcu, kariérového poradcu, školského psychológa 
a školského špeciálneho pedagóga, a to aj v čase mimo vyučovania (zverejniť na webovom sídle 
školy).  
Termín: úloha trvalá 
Zodp.: výchovný poradca, kariérový poradca, školský psychológ a školský špeciálny pedagóg 

 

 

Vypracoval: RNDr. Ľuboš Černý, riaditeľ školy 

V Nitre dňa 7. októbra 2021 

 

Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa: 11. októbra 2021 

Správa prerokovaná v Rade školy dňa ........ októbra 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


