
Stredná odborná škola veterinárna, Drážovská 14, Nitra 

 

Kritériá na prijatie žiakov do odboru vzdelávania 4210 M 04  
pre školský rok 2020/2021 

2. kolo 
 

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

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

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

zákonov v znení neskorších predpisov. 

 

 Do prvého ročníka štvorročného študijného odboru 4210 M 04 agropodnikanie - farmárstvo 

možno prijať celkovo 15 uchádzačov, z toho v 2. kole 6 uchádzačov.  

 

Žiaci budú na štúdium vo všetkých odboroch prijímaní nasledovne: 

 

1. Podmienky prijatia žiakov: 

a) Za prospech: 0 – 20 bodov za priemerný prospech na konci 8. ročníka a 0 – 20 bodov 

v prvom polroku 9. ročníka ZŠ (max. za prospech 40 bodov) vypočítaný zo známok 

z predmetov slovenský jazyk a literatúra, 1. cudzí jazyk, fyzika, chémia, biológia, dejepis, 

geografia, občianska náuka, matematika a informatika nasledovne: 

 
 

Priemer 
Počet 

bodov 

1,00 – 1,09 20 

1,10 – 1,19 19 

1,20 – 1,29 18 

1,30 – 1,39 17 

1,40 – 1,49 16 

1,50 – 1,59 15 

1,60 – 1,69 14 
 

 

Priemer 
Počet 

bodov 

1,70 – 1,79 13 

1,80 – 1,89 12 

1,90 – 1,99 11 

2,00 – 2,09 10 

2,10 – 2,19 9 

2,20 – 2,29 8 

2,30 – 2,39 7 
 

 

Priemer 
Počet 

bodov 

2,40 – 2,49 6 

2,50 – 2,59 5 

2,60 – 2,69 4 

2,70 – 2,79 3 

2,80 – 2,89 2 

2,90 – 2,99 1 

3,00 a viac 0 
 

   b) Body za výsledky z predmetových olympiád a súťaží vyhlásených MŠVVaŠ SR: 

umiestenie na 1. 2. a 3. mieste v predmetoch slovenský jazyk a literatúra, biológia na úrovni 

okresu – obvodu, kraja a celoslovenského kola v školskom roku 2018/2019 a 2019/2020. 

Umiestnenie v uvedených predmetových olympiádach a súťažiach musí byť dokladované 

fotokópiou diplomu alebo osvedčenia najneskôr do 15.05.2020. Originál diplomu resp. 

osvedčenia bude predložený pri nástupe na začiatku školského roka 2020/2021, v prvý deň 

nástupu žiaka do školy. Ak žiak nepredloží originál diplomu, resp. osvedčenia, v stanovenej 

lehote, považuje sa to za nesplnenie podmienok kritérií prijatia na štúdium. V takomto prípade 

nebude môcť študovať v našej škole.   

         

 

 

 

 

  



      Body za výsledky v predmetových olympiádach a súťažiach budú uchádzačom pridelené takto: 

 
Počet 

bodov 

Umiestnenie 

1 bod 1. 2. a 3. miesto v okresom alebo obvodnom kole 

3 body 1. 2. a 3. miesto v krajskom kole 

5 bodov 1. 2. a 3. miesto v celoslovenskom kole 

  

 Žiaci budú do poradovníka zoradení podľa dosiahnutého počtu bodov. Na štúdium budú 

prijatí podľa dosiahnutého poradia (pre každé zameranie odboru samostatne). 

 

 V prípade rovnosti počtu bodov u viacerých uchádzačov budú uplatnené pomocné kritériá 

v tomto poradí: 

a) dosiahol lepší prospech v koncoročnej klasifikácii za 8. ročník, 

b) dosiahol lepší prospech v klasifikácii za 1. polrok 9. ročníka, 

c) mal lepšiu známku z biológie na konci 8. ročníka, 

d) mal lepšiu známku zo slovenského jazyka a literatúry na konci 8. ročníka, 

e) mal lepšiu známku z biológie na konci 1. polroku 9. ročníka, 

f) mal lepšiu známku zo slovenského jazyka a literatúry 1. polroku 9. ročníka, 

g) mal lepšiu známku z chémie na konci 8. ročníka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Nitre, 08.06.2020 RNDr. Ľuboš Černý 

 riaditeľ školy 


