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Správa 
o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach  

za školský rok 2021/2022 
 

 
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2021/2022 

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 v znení vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej 
republiky č. 526/2021 Z. z. (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, školského psychológa. 

6. 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  
Mgr. Jana Farkašová vedúca MZ vychovávateľov školského 

internátu 
Ing. Eva Gahúrová vedúca strediska odbornej praxe 
Zuzana Budová vedúca školskej jedálne 
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Rada školy 
Titl., priezvisko, meno Volený/delegovaný za Funkcia 
Mgr. Martin Janega  pedagogických zamestnancov  
Ing. Denisa Leššová pedagogických zamestnancov  
Eva Máčiková ostatných zamestnancov  
Jana Francová rodičov  
Ing. Marek Harmata rodičov  
Mgr. Kristína Pukanová rodičov  
Chiara Marianna Lehotská žiakov  
Mgr. Miloslav Krajčík zriaďovateľa  
MVDr. Ladislav Stodola zriaďovateľa predseda 
PhDr. Anna Šmehilová, PhD. zriaďovateľa  
Mgr. Ján Vozár  zriaďovateľa  

Mail: radaskoly@sosvetnr.sk 

 
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 (počet a dátumy zasadnutí, prijaté uznesenia) 

Rada školy pri SOŠ veterinárnej, 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 
09.09.2021 na obdobie 4 rokov. Rada školy pri SOŠ veterinárnej, Drážovská 14, Nitra sa vo svojej 
činnosti riadila plánom činnosti. 

V školskom roku 2021/202 sa uskutočnilo 5 zasadnutí Rady školy (ustanovujúce zasadnutie novej Rady 
školy 9.9.2021, 25.10.2021, 17.1.2022, 2.5.2022 a 30.8.202). 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 

 Vyhodnotenie koncepčného zámeru rozvoja školy za uplynulé 2 roky, a návrh koncepčného zámeru 
rozvoja školy na nasledujúce 2 roky,   

 výsledky hospodárenia školy, 
 návrh na počty žiakov prijímaných do 1. ročníka podľa jednotlivých odborov vzdelania a zamerania, 

vrátane počtu tried pre školský rok 2022/2023 a 2023/2024 (vrátane nového odboru 4336 M , 
výsledky prijímacieho konania za rok 2022, 

 návrh na zriadenie školského parlamentu, 
 spoluprácu rady školy s radou rodičov, 
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 materiálno-technické, priestorové a personálne zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu, 
sociálny program školy. 

Uznesenia k prerokúvaným materiálom boli schválené. 
 

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 15.9.2021 

z toho žiaci so 
ŠVVP 

Počet žiakov k 31.8.2022 
z toho žiaci so 

ŠVVP 
I.A 31 3 30 3 

I.B 30 0 31 0 

I.C 32 0 32 0 

I.D 29 1 31 1 

II.A 28 2 28 3 

II.B 31 2 31 2 

II.C 32 1 30 1 

II.D 28 0 28 1 

III.A 30 4 30 4 

III.B 28 1 28 1 

III.C 31 2 31 3 

III.D 25 1 25 1 

IV.A 26 1 26 1 

IV.B 28 2 27 2 

IV.C 28 1 28 1 

IV.D 26 2 26 2 

Spolu 463 23 462 26 
 
 

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 31.8.2022 
 

Pracovný pomer 
Počet 
pedagogických 
zamestnancov 

Počet 
nepedagogických 
zamestnancov 

Prepočítaný počet  
úväzkov 
pedagogických 
zamestnancov 

Prepočítaný počet 
úväzkov 
nepedagogických 
zamestnancov 

Trvalý pracovný 
pomer 

46 31 43,68 30,75 

Dočasný pracovný 
pomer 

2 1 2 1 

z celkového počtu  
znížený úväzok 

3 1,5 1,45 1,25 

z celkového počtu  1 3 1 3 
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ZPS 

z celkového počtu  
na dohodu 

0 0 0 0 

 
Údaje o plnení kvalifikačného predpokladu pedagogických zamestnancov 
 

Kvalifikovanosť pedagogických zamestnancov k 31.8.2022 

Počet zamestnancov Spolu 
Z toho 

nekvalifikovaných kvalifikovaných 
učiteľov 39 0 39 

vychovávateľov 9 0 9 

školský špeciálny 
pedagóg 

1 0 1 

asistentov učiteľa 0 0 0 

Spolu 49 0 49 

Predmety vyučované neodborne s počtom vyučovacích hodín týždenne: 

Etická výchova 2 hodiny, Mechanizácia – 2 hodiny, Telesná výchova – 8 hodín, Canisterapia – 1 hodina. 

 

Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy v uplynulom školskom roku 
k 31.8.2022 

  

Ďalšie vzdelávanie 
Počet 
študujúcich  Počet absolventov 

1. atestácia 1 0 
2. atestácia  2 0 
funkčné 0 2 

aktualizačné 
Všetci 

zamestnanci Všetci zamestnanci 
adaptačné 1 3 
špecializačné 0 0 
predatestačné  0 0 
inovačné  3 14 
kvalifikačné z toho 
doplňujúce 
pedagogické štúdium 
rozširujúce  2 0 

 
 
Škola zabezpečila pre pedagogických zamestnancov školy aktualizačné vzdelávanie na tému „Online 
vyučovanie cez ZOOM v prepojení s Edupage  - Testy v EduPage“, ktoré sa uskutočnilo dištančným 
spôsobom v zákonom určenom rozsahu. Vzdelávania sa zúčastnili všetci pedagogickí zamestnanci 
školy. Cieľom bolo získať nové informácie a rozšíriť si zručnosti týkajúce sa používania EduPage. 
 
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. 
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6. § 2 ods. 1 písm. g) vyhlášky č. 435/2020 Z. z. 

Informácie o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti 
 

Dobré výsledky školy, jej zamestnancov a žiakov, a ich propagácia na verejnosti 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 obmedzené vzhľadom na vyhlásenú mimoriadnu situáciu v období od 
13.12.2021 počas cca troch mesiacov. Niektoré triedy boli priebežne uzatvárané z dôvodu pozitívneho 
žiaka na ochorenie COVID 19 na základe rozhodnutia RUVZ Nitra. 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  
6.9.2021 Inštrukcie k súťaži SOČ pre žiakov 3. ročníka 

16. - 17.9.2021 Súťaž v orbe Olustvere, Estónsko. Adam Šimončík 3. miesto. 
22.9.2021 Fotenie tried pri príležitosti začatia projektu FinQ 

 Európsky deň jazykov – Projektové vyučovanie na hodinách cudzieho 
jazyka 

28.9.2021 Odborná prednáška na tému „Obchodovanie s ľuďmi“ -  III.A, B, C, D. 
Október:  Aktivita 
4.10.2021 Prednáška - výchovné a kariérové poradenstvo, trieda: IV.C 
5.10.2021 Prednáška - výchovné a kariérové poradenstvo: trieda: IV.D 
7.10.2021 Prednáška - šikana a kyberšikana, triedy: I.A, I.C, I.D 

12.10.2021 Prednáška - výchovné a kariérové poradenstvo: trieda: IV.D 
14.10.2021 Dni otvorených dverí organizované Národným kariérnym centrom - 

prednáška  
17.10.2021-
31.10.2021 

Erazmus + Srbsko odborná stáž: Mobilita v odbornom vzdelávaní a 
príprave v Srbsku (vybraní žiaci 3. a 4. ročníkov) 

26.10.2021 Testovanie maturantov z ANJ-B2  
 Národný projekt Zvyšovanie vzdelávania na ZŠ a SŠ s využitím 

elektronického testovania v anglickom jazyku na úrovni B2 
November:  Aktivita 

3.11.2021 Finále turnaja vo florbale - 110 žiakov našej školy 
4.11.2021 Gaudeámus-Agrokomplex, Nitra - vybraní žiaci 4. ročníkov 
5.11.2021 Finále turnaja vo vybíjanej - 140 žiakov našej školy 
9.11.2021 Blokové cvičenie Devio Nové Sady, farma Čab, 3.A  

10.11.2021 Prednáška na tému: Ľudské práva, triedy: 2.A,B,C,D 
11.11.2021 Prednáška o odpadovom hospodárstve, I.A 
15.11.2021 Slávnostné odovzdávanie certifikátov účastníkom odbornej stáže v 

Srbsku. 
18.11.2021 Prednáška Odpadové hospodárstvo I.B 
18.11.2021 Prednáška Záťažové situácie a zvládanie stresu III.A  
22.11.2021 Prednáška o podnikaní a finančnej gramotnosti IV.B 
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23.11.2022 Olympiáda v anglickom jazyku 
23.-24-2021 Súťaž - EIT Food Hub - Challenge Labs 2021 – vybraní žiaci 
24.11.2021 Záujmový útvar poľovníctvo prednáška biológia poľovnej zveri  
30.11.2021 Vyhodnotenie súťaže Súťaž - EIT Food Hub - Challenge Labs 2021. 
December:  Aktivita 

1.12.2021 Prednáška na tému mastitídy a kvalita mlieka III.C 
7.12.2021 Blokové cvičenie z praxe III.A, na Lapáši. 
7.12.2021 Výberové ekologické prednášky 4.A.FAR  

13.12.2021 Prezenčná forma výučby prerušená rozhodnutím MŠVVaŠ SR č. 
2021/21911:2-A1810 Výučba pokračovala dištančnou formou od 
13.12.2021  do 17.12.2021 

Január:  Aktivita 
10.1.2022 Obnovenie prezenčnej formy vyučovania  

 Časté prerušenie štúdia v triedach z dôvodu ochorenia žiakov na COVID 
31.1.2022 Odovzdávanie výpisu vysvedčení  
Február:  Aktivita 
1.2.2022 Časté prerušenie štúdia v triedach z dôvodu ochorenia žiakov na COVID 
3.2.2022 účelové cvičenie 
8.2.2022 Krajské kolo Olympiády v anglickom jazyku a víťazka okresného kola  

17.2.2022 Odborná prednáška na tému probiotiká, 4.B 
22.2.2022 Súťaž Hviezdoslavov Kubín  

 Global Teacher´s Festival – podpora komunikačných zručností žiaka, 
wellbeing učiteľa a reziliencia - zvládanie stresu v učiteľskom povolaní 

Marec:  Aktivita 
15.3.2022 Maturitná skúška EČ PFIČ slovenský jazyk a literatúra  
16.3.2022 Maturitná skúška EČ PFIČ anglický jazyk  
22.3.2022 Prax -  dojenie v Devio Nové Sady farma Čab, III.B 
23.3.2022 Školské kolo matematickej súťaže A-V MAT  
23.3.2022 Prax - dojenie v Devio Nové Sady farma Čab  
24.3.2022 3.C PRX 1.skup.dojenie Devio Nové Sady farma Čab. 
30.3.2022 Prednáška na tému šikanovanie a kyberšikana, 4.B, 3.A  
30.3.2022 Súťaž Mladý ekofarmár - praktické dojenie Devio Nové Sady farma Čab 
31.3.2022 Vyučovanie pokračuje do odvolania dištančnou formou. 

Apríl:  Aktivita 
6.4.2022 Súťaž Mladý ekofarmár  

11.4.2022 Praktické ukážky práce policajných psov 3.A, 4.A.  
13.4.2022 Fotenie tried 
21.4.2022 Prax - dojenie v Devio Nové Sady farma Čab, 3.A, 4.A  

25.-28.4.2022 PČOZ - praktická časť OZ MS 
25.-28.2022 Plavecký výcvik druhé ročníky 

26.4.2022 Krúžok poľovníctvo- cvičné streľby z brokovej zbrane na strelnici v 
Mojmírovciach 

Máj:  Aktivita 
2.5.2022 1. Termín prijímacích skúšok 
3.5.2022 Krúžok poľovníctvo- cvičné streľby z brokovej zbrane na strelnici v 

Mojmírovciach 
4.5.2022 Testovanie PISA vybraní žiaci  
5.5.2022 Testovanie PISA vybraní žiaci 
5.5.2022 Odborná exkurzia v škole PZ SR v Devínskej Novej Vsi, 3.A a 4.A KYN 
5.5.2022 Prax v Devio Nové Sady farma Čab - dojenie v dojárni III.C 
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6.5.2022 Medzinárodná výstava psov AX Nitra, 3.A, 4.A KYN. 
10.-12.2022 Celoslovenské kolo súťaže Mladý ekofarmár 

11.5.2022 Medzinárodný festival filmov Mlyny Cinema, 2.A, 3.A 
12.5.2022 Odborná prax v PD Devio Nové Sady - farma Čab, 2.A 
16.5.2022 Návšteva krajskej knižnice, triedy 1.A a 1.C 
17.5.2022 Prednáška: Prevencia stresu, triedy 3.C 
18.5.2022 Odborná exkurzia Zubria obora Topoľčianky, žiaci záujmový útvar 

poľovníctvo a 2.C  
18.5.2022 Návšteva krajskej knižnice, triedy 1.B a 1.D 
19.5.2022 Prednáška: Prevencia stresu, triedy 3.C 
26.5.2022 Prírodovedné múzeum a ZOO Bratislava trieda 1.C 
26.5.2022 Odborná prax - dojenie Devio Nové Sady, farma Čab  
30.5.2022 dozor 
31.5.2022 Exkurzia - Prírodovedné múzeum a ZOO Bratislava. 

Jún:  Aktivita 
1.6.2022 Odborná prax - Devio Nové Sady, triedy 2.C  
8.6.2022 Odborná prax - Devio Nové Sady, triedy 2.C  
8.6.2022 Preventívna prednáška o trestnoprávnej zodpovednosti 
9.6.2022 Odborná exkurzia - Tropikárium Budapešť, triedy 3.D a 2.D 
9.6.2022 Odborná prax - Devio Nové Sady, triedy 2.A  
9.6.2022 Blokové cvičenie z chémie - Zoborské jazierko, triedy 1.D 

10.6.2022 Blokové cvičenie z chémie - Zoborské jazierko, triedy 1.C 
14.6.2022 Odborná exkurzia - Včelársky skanzen - Kráľová pri Senci, triedy 3.A, 

3.C. 
14.6.2022 Blokové cvičenie z chémie - Zoborské jazierko, triedy 1.B 1. skupina 
16.6.2022 Odborná exkurzia - Zoo Viedeň 
16.6.2022 Muránska Planina - 1.A 
16.6.2022 Blokové cvičenie z chémie - Zoborské jazierko, triedy 1.D 2. skupina 
17.6.2022 Blokové cvičenie z chémie - Zoborské jazierko, triedy 1.C 2. skupina 
20.6.2022 Blokové cvičenie z chémie - Zoborské jazierko, triedy 1.A 1. skupina 
21.6.2022 Blokové cvičenie z chémie - Zoborské jazierko, triedy 1.B 2. skupina 
22.6.2022 ZOO Schonbrunn - žiaci z 3.B a 3.C 
23.6.2022 Jelenec - trieda 1.B 
24.6.2022 Odborná prednáška o teráriových zvieratách - 3.D 
28.6.2022 Organizácia súťaže o najkrajšieho psa školy, poslušnosti a agility 
28.6.2022 EKO park v Piešťanoch  
30.6.2022 Slávnostné odovzdávanie koncoročných vysvedčení  

 
Súťaže a olympiády v školskom roku 2021/2022 

 
Stredoškolská odborná činnosť 

a) Školské kolo – účasť 3 žiakov 
 

b) Krajské kolo 
 04 - biológia - 4. miesto 2 žiaci 
 07 - poľnohospodárstvo - 1. miesto 1 žiak 
 

c) Celoštátne kolo 
 07 - poľnohospodárstvo - 3. miesto 
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Mladý ekofarmár 

a) Školské kolo – účasť 6 žiakov 
b) Celoslovenské kolo – organizovala naša škola, umiestnenie žiakov 7. miesto, 15. miesto a 19. 

miesto 

Literárne súťaže 
- Hviezdoslavov Kubín – 3. miesto v regionálnom kole 
- Esej Jána Johanidesa 
- Hodžovo pero 

ENERSOL – využite alternatívnych zdrojov energie  
Školské kolo – účasť 12. ročník 
 
Olympiáda v anglickom jazyku 
Školské kolo – účasť 30 žiakov 
 
Športové súťaže a športové aktivity: 

• Bedminton – okresné kolo, chlapci 3. miesto, dievčatá 2. miesto 

• Plavecký kurz 25.5. až 28.5.2022 – 40 žiakov 

• Lyžiarsky kurz – z dôvodu pandémie COVID sa neuskutočnil 

Matematická súťaž: 
školské kolo matematickej súťaže A-V MAT 
 
Účelové cvičenia a kurz na ochranu života a zdravia: 
Prvé účelové cvičenie pre 1. a 2. ročník sa uskutočnilo 3.2.2022 v priestoroch školy podľa plánu 
organizačného zabezpečenia s počtom 53 žiakov. Účasť žiakov bola ovplyvnená pandémiou COVID. 
Druhé účelové cvičenie pre 1. a 2. ročník sa uskutočnilo 24.6.2022 v parku Sihoť podľa plánu 
organizačného zabezpečenia s počtom 85 žiakov. 
Kurz ochrany života zdravia pre 3. ročník sa uskutočnil v stredisku Hradisko v termíne 23.-25.5. 2022 
s počtom 79 žiakov. 
Pre žiakov, ktorí sa nezúčastnili KOŽaZ-u v stredisku Hradisko bol zorganizovaný alternatívny program 
na škole. 
 
Spolupráca so SRRZ – RZ pri Strednej odbornej škole veterinárnej v Nitre bola zameraná na 
poskytovanie informácií zákonným zástupcom žiakov a samotným žiakom, a to v oblastiach  

• výchovné a kariérové  poradenstvo,  

• zabezpečenie špeciálno-pedagogického a psychologického servisu,  

• prevencií v rizikovom správaní sa žiakov (šikanovanie, kyberšikana, ...) 

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

 
SRRZ - Rodičovské združenie pri SOŠ veterinárnej, Drážovská 14, v Nitre podporilo aktivity školy 
(vrátane jej organizačných zložiek) v uplynulom školskom roku sumou 18 677,87  eur, ktoré boli 
využité na zakúpenie odmien pre žiakov, notebookov do študovne pre žiakov, odmeny pre žiakov, 
dopravu žiakov na exkurzie,  a kopírovacieho stroja pre žiakov. 
 
Výchovné poradenstvo 
V rámci pedagogicko-psychologického servisu pre žiakov sa výchovná poradkyňa podieľala na 
riešení: 

• komunikačných problémoch sprevádzaných slovnými atakmi medzi žiakmi, 
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• slabého prospievania žiakov, 

• nevhodného správania počas individuálnej praxe, 

• osobných a rodinných problémov u žiakov, 

• traumy u žiačky po požiari na školskom internáte, 

• problematiky a monitoringu rizikového správania u žiakov, 

• zvládania dištančného vzdelávania u viacerých žiakov. 
 

Uvedené problémy boli konzultované individuálne podľa okolností so žiakmi, rodičmi, triednymi 
učiteľmi, školským špeciálnym pedagógom, školskou psychologičkou a koordinátorom prevencie 
rizikového správania dospievajúcej  mládeže. Počas dištančnej formy vzdelávania prebiehala 
komunikácia väčšinou telefonicky, po návrate do školy osobne. Výchovná poradkyňa sa podieľala aj na 
propagácii školy uskutočňovaním individuálnych prehliadok  školy pre záujemcov o štúdium na našej 
škole i prezentáciou školy na porade výchovných poradcov. 
 
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: 
• aktualizovali  informácie  v kurze „Kariérové poradenstvo“ na LMS Moodle pre žiakov 

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

• poskytli informácie o možnosti absolvovať SCIO testy na vybrané vysoké školy v SR a ČR, 

• umožnili účasť žiakov 4.ročníka na medzinárodnom veľtrhu vzdelávania Gaudeamus 2021 
v Nitre (4.11.2021), 

• zapojili žiakov do akcie „Virtuálny deň otvorených dverí “ realizovanej  Národným kariérnym 
centrom (5 termínov podľa harmonogramu organizátora), 

• poskytli individuálne poradenstvo o možnostiach a formách štúdia na VŠ (v čase karantény danej 
triedy / žiaka prostredníctvom EduPage), 

• zabezpečili konzultácie k podávaniu prihlášok na VŠ – individuálne i skupinovo, 

• sprostredkovali pracovnú ponuku na prácu zootechnika pre absolventov našej školy a kontrolóra 
kvality mäsa, 

• poskytli informácie o portáli „Práca v kocke“. 

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 Dolnej Krupej, 

• mali sme v pláne zorganizovať Dni otvorených dverí v našej škole – podujatia nebolo možné 
zorganizovať z dôvodu šírenia ochorenia COVID 19 v jarných mesiacoch roku 2022, 

• 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 
(36 žiakov), 

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



Stredná odborná škola veterinárna, Drážovská 14, Nitra, 
 

11 

• aktivity školy sme prezentovali aj v rámci triednych aktívov rodičovského združenia v mesiaci 
jún 2022, výboru rodičovského združenia, na webovom sídle školy, v médiách – STV a formou 
článkou (napr.  Nitrianskych novinách, v publikácii Čarovná Dolná Nitra, ... (podrobnejšie 
uvedené pri harmonograme činnosti školy a školského internátu) 

• prezentácia školy na Farmárskych dňoch v Branove, 

• prezentácia školy na výstave Agrokomplex 2022, 

• prezentácia školy na medzinárodnej súťaži Agro Challenge day 2022 v Rakúsku. 

 
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 Národnej banky Slovenska. 
Naša škola patrila na začiatku projektu medzi 25 vybraných škôl z celého Slovenska, ktoré 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. 
V školskom roku 2021/2022 sme pokračovali pilotným programom FinQ s pilotnými triedami 
IV. C a IV. D a učiteľmi, ktorí absolvovali pilotné vzdelávanie FinQ v predchádzajúcom školskom roku. 
Samozrejme učitelia aplikovali finančnú gramotnosť aj do iných tried v rámci svojich predmetov. 
V tomto školskom roku sa rozšíril počet  učiteľov FinQ z rôznych PK, ktorí postupne absolvujú 
vzdelávanie FinQ a budú zapojení aj do novej platformy EduQ.  
V súčasnosti registrujeme do platformy FinQ/EduQ  nových žiakov (budúci 2. ročník), ich triednych 
učiteľov  a ostatných učiteľov zapojených do tohto programu, postupne budú zapojení všetci učitelia. 
 
Aktivity: 
september 2021: žiačky pilotnej triedy IV. C sa zúčastnili súťaže FinQ Majster  
                         - projekt Školský bufet a umiestnili sa na II. mieste 
 
december až marec 2022   :  dištančné vzdelávanie učiteľov podľa vzdelávacích oblastí 
apríl 2022:   8 učiteľov absolvovalo inovačné vzdelávanie s následným získaním certifikátu  
 
jún 2022:       registrovanie nových žiakov a učiteľov do platformy FinQ/EduQ 
august 2022: 6 učiteľov absolvovalo inovačné vzdelávanie s následným získaním certifikátu 
 
2. Odborná pracovná prax v Japonsku 
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. V školskom roku 2021/2022 sme 
uskutočnili 1. turnus apríl až júl 2022 a 2. turnus  júl - november 2022. 

 
3. Interreg: „Kruh cirkulárnej ekonomiky“ 

Trvanie: priebežne 
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Cieľom tohto projektu je predstaviť podstatu obehového hospodárstva (cirkulárnej ekonomiky) 
v školách formou osvetových aktivít – prednášky, workshopy, exkurzie) a uviesť (aspoň niektoré) jej 
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.  

V školskej záhrade sme uložili 2 nádrže na 10 000 l a  12 000 l vody, ktorá sa zberá formou zo 
zrážok zo striech školy. Využíva sa na polievanie záhrady, skleníkov a fóliovníkov. 

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

 
4. 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.  

V školskom  roku 2021/2022 sme pokračovali v realizácii už bežiaceho projektu KA102 
v programe Erasmus+ „Mladí veterinári a farmári na odbornom vzdelávaní a príprave v Srbsku“.  
V rámci práce na projekte bol na začiatku školského roka 2021 najskôr aktualizovaný zoznam účastníkov 
mobility. Následne vybraní účastníci podpísali Zmluvy o poskytnutí finančného príspevku a dokumenty 
Záväzok kvality a boli oboznámení s povinnosťami, ktoré im z účasti vyplývajú. V období pred 
mobilitou sme realizovali odbornú jazykovú prípravu a kultúrnu prípravu žiakov a vybavili praktické 
náležitosti- zber osobných údajov účastníkov, cestu a poistenie, covidové dokumenty.  

V termíne 17. 10. - 31. 10. 2021 sme realizovali dvojtýždňovú mobilitu do partnerskej školy 
Srednja poljoprivredna škola sa domom učenika Šabac, Srbsko. Jej cieľom bolo, aby účastníci získali 
nové teoretické vedomosti a praktické zručnosti v oblastiach z ich študijného odboru (odbor 4336 M 01 
- chov vybraných druhov hospodárskych zvierat, veterinárna starostlivosť, ambulantná starostlivosť, 
odbor 4210 M 04 – pestovanie vybraných druhov rastlín) a jazykové a  osobnostné kompetencie, ktoré 
sú špecifikované v projektovej žiadosti. Napriek nepriaznivej pandemickej situácii mobilita prebehla 
v poriadku. Účastníci získali účasťou certifikáty Europass Mobility, ktorých výhody si niektorí z nich 
už aj uplatnili pri prijímacích pohovor na VŠ. Po príchode boli účastníci vyzvaní na podanie 
účastníckych správ, ktoré boli podmienkou k vyplateniu zvyšných 20% grantu od Národnej agentúry 
SAAIC. Ďalšou podmienkou na vyplatenie zvyšku grantu bolo podanie Záverečnej správy kontaktnou 
osobou v systéme Mobility Tool+, ktorú sme vypracovali a jej podanie je plánované na september 2022, 
vzhľadom k tomu, že projekt beží do 31.8.2022. 
 

Časový harmonogram činností 
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Obdobie Druh činnosti 
september - 

október 
2021 

Aktualizácia zoznamu účastníkov mobility 
Oboznámenie sa účastníkov mobility s povinnosťami, ktoré im z účasti 
vyplývajú 
Podpísanie Zmluvy o poskytnutí finančného príspevku a dokumenty Záväzok 
kvality 
Odborná jazyková a kultúrna príprava účastníkov 

17.10.2021-
31.10.2021 

Realizácia mobility do partnerskej školy 
Účastníci: 7 žiakov zo študijného odboru agropodnikanie a 8 žiakov zo 
študijného odboru veterinárne zdravotníctvo a hygiena. 
Pedagogický dozor: Ing. J. Trnka, PaedDr. P. Kurajová 

november 
2021 

Vyplatenie faktúr od súkromného prepravcu a od partnerskej školy (ubytovanie, 
strava, organizácia aktivít mobility) 

december 
2021 

Písanie účastníckych správ v systéme Mobility Tool+ 
Zber údajov k záverečnej správe 

Január-apríl 
2022 

Diseminácia výsledkov projektu 

Máj- jún 
2022 

Písanie záverečnej správy v systéme Mobility Tool+ 
 

September 
2022 

Plánované podanie záverečnej správy 

 
Národná agentúra priznala plnú výšku grantu a náš projekt bol zaradený do príkladov dobrej 
praxe. 
 
4. Rekonštrukcia vnútorných priestorov školského internátu 

Názov projektu: „Rekonštrukcia zvislých rozvodov kanalizácie a vody a rekonštrukcia sociálnych 
zariadení v školskom internáte“ 

Trvanie: 20.7.2022 - 20.10.2022 (predpoklad) 
Práce pozostávajú z odstránenia pôvodných zvislých rozvodov vody a kanalizácie, odstránenie 
pôvodných obkladov, montáž nových, zníženie stropov, nové rozvody elektroinštalácie v sociálnych 
zariadeniach a na chodbe, nové nátery a maľby, nové zdravo-technické vybavenie. 

 
5. Školský projekt – Letná škola kynológie 

Trvanie: tretí júnový týždeň 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.  
Žiaci denne cvičili na školskom kynologickom 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. Celá príprava bola realizovaná 
vo forme zážitkového učenia a pozostávala z plnenia čiastkových úloh. Na záver sa uskutočnila súťaž 
napr. o najkrajšieho psa, súťaž poslušnosti a agility.  
 

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 (externí študenti a denní 
študenti) sa zapájali do činnosti najmä prezenčne, dištančne len počas nepriaznivej pandemickej 
situácie, pripojením sa na vyučovaciu hodinu učiteľa prostredníctvom aplikácie ZOOM, TEAMs, ... 
počas prerušenia vyučovania v škole z dôvodu šírenia ochorenia COVID 19. Aktivity sa realizovali 
v škole na hodinách učiteľov a v školskom internáte pod dozorom vychovávateľov. Do tejto aktivity 
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bol v uplynulom školskom roku zapojených v škole 9 učiteľov našej školy a v školskom internáte 4 
vychovávatelia. 

 
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 2021/2022 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 

 
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 
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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 
 

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, 
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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,  
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. 
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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 
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 júni 2022 sa nám podarilo zvýšiť kapacitu ubytovania žiakov školy z pôvodných 265 žiakov na 
284 žiakov, a to zmenou prevádzkového poriadku školského internátu, ktoré schválil Regionálny úrad 
verejného zdravotníctva v Nitre. Následne nám zriaďovateľ školy schváli finančné prostriedky na 
vybavenie nových priestorov nábytkom a posteľnou bielizňou, vankúšmi a paplónmi. 

Okrem toho má škola približne 30 žiakov ubytovaných v školskom internáte pri SOŠ potravinárskej 
na Cabajskej ulici v Nitre. 
Škola podala žiadosť o pridelenie finančných prostriedkov na Rekonštrukciu zvislých rozvodov 
kanalizácie a vody a rekonštrukcia sociálnych zariadení v školskom internáte. Práce sa budú vykonávať 
od  20.7.2022 do 20.10.2022. 



Stredná odborná škola veterinárna, Drážovská 14, Nitra, 
 

18 

Práce pozostávajú z odstránenia pôvodných zvislých rozvodov vody a kanalizácie, odstránenie 
pôvodných obkladov, montáž nových, zníženie stropov, nové rozvody elektroinštalácie v sociálnych 
zariadeniach a na chodbe, nové nátery a maľby, nové zdravo-technické vybavenie. 

 
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 (284), 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 lete 2022 sme obnovili maľovky stien v kuchyni, vrátane nových soklov. 

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 dovybavíť areál aj novými 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 
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sme ovocné stromy, ktoré budeme postupne dosádzať. Na jesennú orbu môže škola využiť 2 traktory. 
Žiaľ, škola nemá dvojradový pluh. 

K stredisku odbornej praxe patrí aj autoškola, škola zabezpečuje výcvik žiakov školy na získanie 
vodičského osvedčenia pre skupinu T a B. Škola má povinnosť zabezpečiť pre žiakov odboru 
vzdelávania 4210 M 04 agropodnikanie so zameraním na farmárstvo aj výcvik žiakov na traktor. 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 a T. S činnosťou sme začali od 
mája 2022. 

Škola vybudovala 4 nové voliéry pre zvieratá – kačice, husi a bažanty.  
 

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.   

V školskom roku 2021/2022 naša škola uzavrela zmluvu na výkon súvislej odbornej praxe so 75 
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.  

V školskom roku 2021/2022 mala škola zmluvné pracoviská, na ktorých žiaci vykonávali 
individuálnu odbornú prax a aj blokové praktické cvičenia.  
Sú to:  
 
 
 
 
 

P.č. Zmluvná strana Adresa  

1 Národná zoologická záhrada Bojnice Zámok a okolie 6, 972 01 Bojnice 
2 SPU Nitra - botanická záhrada, vivárium Tr.A.Hlinku 2, 949 76 Nitra 
3 VET CENTRUM s.r.o. Podzámska 64, 949 01 Nitra 

4 
Národné poľnohospodárske a potravinárske 
centrum š.p. 

Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky 

5 Althea Vet s.r.o. M.S. Trnavského 5, 949 01 Nitra 
6 Veterinárna ambulancia Štefánikova 70, 949 01 Nitra 
7 FG Vet s.r.o. Zavarská 11, 917 01 Trnava 
8 Veterinárna ambulancia Pažitná 1017/37, 926 01 Sereď 
9 Ranč pod Babicou Bojná 812, 956 01 

10 Poľnohospodárske družstvo DEVIO Nové Sady 252, 951 24 
11 Veterinárna prax Ejmi Bojnice s.r.o. Školská 60, 972 01 Bojnice 

12 
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik 
SPU s.r.o. 

Hlavná 561, 951 78 Kolíňany 

13 Veterinárna klinika Slovenská 52, 940 02 Nové Zámky 
14 Veterinárna poliklinika Komjatická 65, 940 02 Nové Zámky 
15 Kynologický klub DogAcademy s.r.o. Pohranice 25, 951 02 
16 Tribeč Fruit s.r.o. Hlavná 398, 951 45 Horné Lefantovce 
17 Veterinárna ambulancia Veľkomoravská 4, 911 05 Trenčín 
18 Veterinárna ambulancia Kimovská 28, 960 01 Zvolen 
19 Poľnohospodárske družstvo Hlavná 1, 951 35 Veľké Zálužie 
20 DODMART s.r.o. Cabaj 856, 951 17 Cabaj-Čapor 
21 Poľnohospodárske družstvo Veľký Lúč 110, 930 03 Lúč na Ostrove 
22 HORSE CLUB s.r.o. Korytovská 20, 951 41 Lužianky 
23 Veterinárna klinika Lipová 70/10, 921 01 Piešťany 
24 Kynologický klub Bebrava Zvolenská cesta 348/8, 963 01 Krupina 
25 Veterinárna ambulancia Jarmočná 1476, 962 05 Hriňová 
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26 Peter Sklenka 
Okružná cesta 220/13, 966 11 Trnavá 
Hora 

27 Veterinárna ambulancia Školská 2, 953 01 Zlaté Moravce 
28 Kynologický klub Horša 34, 934 01 Levice 

29 Kynologický klub 
Nábrežie za hydrocentrálou 1, 949 01 
Nitra 

30 Kynologický klub Družstevná 362, 916 23 Pobedín 
31 EL-PA s.r.o. Na Karasiny 247/19, 971 01 Prievidza 
32 Kynologický klub Gucmanova 656/14, 920 41 Leopoldov 

33 Veterinárna ambulancia 
Štvrť Čajkovského 3733/8, 036 08 
Martin 

34 Veterinárna ambulancia 
Výčapská 470/10, 951 44 Výčapy-
Opatovce 

35 SHR Jozef Šimončík Veľký Lapáš 220, 951 04 

36 Veterinárna ambulancia 
Cukrovarská 322/20, 914 01 
Trenčianska Teplá 

37 Poľnohospodár Nové Zámky a.s. Komjatická 67, 94063 Nové Zámky 
38 Gazdovský dvor, Veľká Dolina Veľká Dolina 241 

39 Kynologický klub  Kovaľov 239, Kovaľov 90603 
40 Veterinárna ambulancia, Humenné Humenné, Osloboditeľov 27 
41 Veterinárna klinika AMIGO Šaľa, Nemocničná 4 

90 Združenie agropodnikateľov 
Veľká komárňanská 5, 941 31 Dvory 
nad Žitavou 

42 ELBRUS-Klub zdravotne postihnutých Zimná 23, 04 001 Košice-Staré Mesto 
43 AGRO - NV a.s. Nemčiňany, 372, 951 81 
44 Top Dog s.r.o. Novozámocká 155, Nitra 
45 Wind Hill Farm  Škovránková 901/21, 943 54 Svodín 
46 Škola pre psov Dami Des Nová, 597/17, 972 17 Kanianka, PD 
47 SHR Ing. Stanislav Gál Obchodná 164, 951 46 Bádice 
48 Miestny kynologický klub Lazany 432/31, 972 11 Lazany 
49 Farma Ján Dudáš Pitelová 148 
50 Mayerranch, s. r. o. 930 35 Michal na Ostrove 187 
51 Ranč Stará Hora s. r. o. Stará Hora 1481/24, 963 01 Krupina 
52 JK FADRX Jazerná 10, 900 42 Miloslavov 
53 T - Agro, s. r. o. Čeladice 320, 951 03 Čeladice 
54 Poľnohospodárske družstvo Bošáca 913 07 Bošáca 
55 Psí salón DREAM Muránska 381/3 
56 AGROVINOL s. r. o. Pesecká 6/26 Vinodol, 951 06 
57 Slovenská investičná spoločnosť s. r. o. Mlynské Nivy 73/a, Bratislava, 821 05 
58 Farma Veles s. r. o. Háj 202, Turčianske Teplice, 039 01 
59 Jazdecký klub - Sv. Juraja Dlhá 120, Nitra, 949 01 

60 Boris Lavo - SHR 
Veľké Vozokany 115, 951 82 Malé 
Vozokany 

61 EKO park Piešťany s. r. o. 
Bratislavská cesta 7110/151, Piešťany 
921 01 

62 Kynologický klub pri parku O.Z. Tekovská 39, Piešťany 951 97 
63 Mestský kynologický klub Handlová Údernícka 48, Handlová, 972 51 

64 OZ EQUIFARM RANČ 
Veľká Dolina 119, Veľká Dolina, 951 
15 

65 Training center K9 Kravárska 794, Dlhé Pole, 013 32 
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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. 

V školskom roku 2021/2022 bol v 2. polroku počet vyznamenaných žiakov 23,16 % (pred rokom 
32,71%) (za kraj 28,96%), prospelo veľmi dobre 37,44% (pred rokom 32,42%) (za kraj 29,54 %),  
prospelo 39,18 % (pred rokom 32,31%) (za kraj 34,69%), neprospelo 0,22% (pred rokom 1,25%) (za 
kraj 5,54%), neklasifikovaných bolo 0% (pred rokom 1,43%) (za kraj 1,28%). 

 
V porovnaní s priemerom kraja za SOŠ v dennej forme štúdia bola priemerná známka 2,10 (pred 

rokom 1,99) v 1. polroku a 2,08 (pred rokom 1,94) v 2. polroku. Naša škola zaznamenala lepšiu 
priemernú známku, a to 1,77 (pred rokom 1,62) v 1. polroku a 1,79 (pred rokom 1,55) v 2. polroku. 

 
Škola dlhodobo dosahuje úspešné umiestnenia žiakov vo vedomostných súťažiach odborných 

predmetov v rámci SOŠ Nitrianskeho kraja, ako aj na celoštátnej úrovni (napr. súťaž SOČ – 3. miesto) 
a aj medzinárodnej (súťaž v orbe – 3. miesto v septembri 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 uskutočnil pobyt len v Srbsku, a to 
v rámci projektu ERAZMUS plus. Išlo o projekt „Mladí veterinári a farmári na OVP v Srbsku“ Pobyt  
sa uskutočnil v dňoch 17.-31.10.2021. Národná agentúra priznala plnú výšku grantu a náš projekt 
bol zaradený do príkladov dobrej praxe. 

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, pokračovali sme na jar 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 žiakov v roku 2020 na 367 žiakov v roku 2021 a na 418 v roku 2022, teda žiakov 
základných škôl o štúdium v škole sa medziročne zvyšuje.  

Nad rámec učebných osnov povinných vyučovacích predmetov mali 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.  

66 KK Uľany nad Žitavou Uľany nad Žitavou 

67 
Poľnohospodárske výrobné a obchodné 
družstvo Kočín 

Šterusy 199, 922 03 

68 Poľnohospodárske družstvo Čachtice Družstevná 682/33, Čachtice, 916 21 
69 Peter Spodniak - SHR Zapač 155, Lehota nad Rimavicou 
70 JK Severný vietor Považany 432, 916 26 
71 PD Jelšovce Jelšovce 141, 951 43 
72 Jastrabá agro s. r. o. Horná Ždaňa, 230, 966 04 
73 Madonan s. r. o. Železničná 4/A, Hlohovec, 920 01 

74 Združenie agropodnikateľov, družstvo 
Veľká komárňanská 5 , 941 31 Dvory 
nad Žitavou 

75 Agro Tom, Tomášovce Tomášovce 486,985 56 
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V uplynulom 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. 

V súčasnosti čakáme na dodanie 50 ks notebookov, 10 tabletov a vybavenie študovne pre žiakov. 

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 
 zvyšujúci sa záujem žiakov základných škôl  

o štúdium v škole 
 práca s talentovanými žiakmi, dlhodobo 

výborné výsledky žiakov najmä v odborných 
súťažiach 

 zriadenie školského podporného tímu 
 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 
 veľmi dobrý záujem zamestnávateľov o žiakov 

našej školy na súvislej odbornej praxi (75 
zmlúv) 

 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) 

 vysoká administratívna zaťaženosť 
učiteľov, najmä počas dištančného 
vzdelávania 

 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 (30 žiakov ubytovaným 
mimo školy) 

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

 obmedzené možnosti vivária pre 
umiestnenie zvierat, potreba veľkého 
skleníku 
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 spolupráca školy s Japonskom – stáž žiakov 
školy 

 funkčný informačný systém školy, vlastný 
mailový server 

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 
ohodnotenie práce pedagogických 
zamestnancov v  spoločnosti 

 

 
 

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 2021/2022 uskutočnilo podľa  
pravidiel ustanovených v zákone o výchove a vzdelávaní, t.j. prezenčnou formou prijímacej skúšky. 
Pri prijímacom konaní boli zohľadnené študijné výsledky žiakov z vybraných predmetov, úspešnosť 
žiakov v predmetových olympiádach a súťažiach a výsledky v testoch zo slovenského jazyka a literatúry 
a biológie a najmä výsledok prijímacej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry a z biológie. 
Vzhľadom na šírenie ochorenia COVID 19 sa v škole konala prijímacia skúška v 1. kole v dňoch 
9.5.2022 a 12.5.2022 a v náhradnom termíne 23.5.2022. 2. kolo sa nekonalo. 
 
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 25 109 185 99 418 
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, v školskom roku 2020/2021 
to bolo už 367 žiakov, teda o 99 žiakov viac, a v školskom roku 2021/2022 to bolo 418 žiakov, čo je 
nárast o 51 žiakov.  Pri vykonaní prijímacej skúšky bolo úspešných 399 žiakov, 19 žiakov nebolo 
úspešných pri vykonaní prijímacej skúšky. 
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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 

e 
f 

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

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

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

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 c 

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

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

 

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 
e) 4210 M 04 agropodnikanie so zameraním na farmárstvo podľa ŠkVP platného od 1.9.2021 
f) 4210 M 18 agropodnikanie so zameraním na kynológiu podľa ŠkVP platného od 1.9.2021 
g) 4336 M 01 veterinárne zdravotníctvo a hygiena so zameraním na chov hospodárskych zvierat podľa 

ŠkVP platného od 1.9.2021 
h) 4336 M 03 veterinárne zdravotníctvo a hygiena so zameraním na chov cudzokrajných zvierat podľa 

ŠkVP platného od 1.9.2021 

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 30. 6. 2022 

Trieda AYZ ANJ ASA BIO CAN DEJ EKF ETV FYZ GRP HPT CHE CCZ CHO CUZ 

I.A   2,3   2,63   2,4           2,5       

I.B 1,84 1,16   1,65   1,65           2,03       

I.C 2,56 1,19   1,88   2,16           2,38       
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I.D 2,39 1,39   1,87   1,9           2,42       

II.A   2,18   2,11   2,43     1,54     2,57       

II.B 2,84 1,94   2,45   2,42     1,32     3       

II.C 2,5 1,7   1,63   2,53     1,73     2,6       

II.D 1,61 1,79   1,68   1,64     1,29     2,21       

III.A   1,87   2,73 1,06             3,1       

III.B   1,96   1,93             1,57 2,89   2,82   

III.C   1,74   2,84             1,61 2,74   3,29   

III.D   1,76   2,52               2,64 1,44   1,36 

IV.A   2,81     1   3,09                 

IV.B   1,67 1,67               2,04     2,3   

IV.C   1,82 2               1,18     2   

IV.D   1,88 1,92                   1,12   1,04 

 
Trieda CHZ CPV HZT INF KAJ LAB MAT MDV MEA MIP NBV NEJ OBN PRX ORA 

I.A 1,7     1,5     2,3           1,13 1   

I.B       1,13     1,74     2,06     1,1 1,06   

I.C       1,06     1,47     1,88     1 1,22   

I.D       1     1,35     1,77     1 1   

II.A 1 1,24   1     1,32           1,32 1   

II.B     2,23 1     1,39     2,48     1,03 1   

II.C     1,41 1,03     2,1     2,17     1 1,41   

II.D     1,93 1     1,25     1,79     1 1   

III.A 1,77 1,35         2,6 1,1 2,62       1 1,33 1,92 

III.B 1,82   1,79     2,57 1,14 1         1,29 1   

III.C 1,87   1,9     2,29 2,65 1         1,26 1,19   

III.D     1,28     2,52 1,64 1,16         1 1   

IV.A 3,09 1,53         2,19   2,36         1,77 1,91 

IV.B 1,85   1,85     2 1,59             1,89   

IV.C 1,68   1,36     1,82 1,5             1,25   

IV.D     1     2,54 2             1   

 
Trieda PRT LMP RIZ RCZ RUJ SEB SEC SJL SRB SPR XSP SEE SZG TZQ TSV VES 

I.A 2,63             2,63   1         1,07   

I.B               2,29   1         1,03   

I.C               2,5   1         1   

I.D               2,32   1         1   

II.A 2,57 1,41           2,46   1         1,12   

II.B               2,35   1         1,2   

II.C               2,48   1         1   

II.D               2,11   1         1,04   

III.A 2,54 1,06           2,37 2,43 1 1,12     1 1,12   

III.B               2,64 2,36 1         1,14 2,46 

III.C               2,58 2,32 1         1 2,71 

III.D               2,16 2,24 1     1,12   1 2,2 

IV.A 3,36 1       3,24 2 3,31 2,77 1 1,73 2,35   1 1   

IV.B     1,48     2,3 2,29 2,19 1,7 1   2,37     1 2,11 

IV.C     1,46     1,95 1,86 2,39 1,5 1   2,18     1,04 2,57 

IV.D       2,42   2,16 2,14 2,19 1,69 1   2,27 1   1 1,88 
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Trieda VKY VPB VPD VKC VKZ VNZ VZK ZRA ZCE ZPT ZRS 

I.A                       

I.B                     2 

I.C                     1,72 

I.D                     1,29 

II.A             1,64 2,09       

II.B           2,16           

II.C           2,21           

II.D           1,39           

III.A 1,06 1 2,2       1,77 2,15       

III.B         1         2,32   

III.C         1,77         1,97   

III.D       1,2           2,52   

IV.A 1 1 2,15         2,91       

IV.B         1,07       1,3     

IV.C         1,32       1,39     

IV.D       1,04         1,77     

 
 
Predmety, v ktorých nie je uvedený údaj o priemernej známke boli hodnotené stupňom „absolvoval 
aktívne“, „absolvoval“ alebo „neabsolvoval“ alebo sa tento predmet nevyučuje. 
 
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 

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 

 
Pochvaly: 

• pochvala triednym učiteľom: 84 pochvál v 1. polroku a 80 pochvál v 2. polroku 

• pochvala riaditeľom školy: 47 pochvál v 1. polroku a 56 pochvál v 2. polroku. 

Výchovné opatrenia: 
 Napomenutie triednym učiteľom: 0 žiakov v 1. a aj 2. polroku, 
 Pokarhanie triednym učiteľom: 2 žiaci v 1. polroku a 2 žiaci v 2. polroku, 
 Pokarhanie riaditeľom školy: 1 žiak v 2. polroku 
 Znížená známka zo správania: 0 žiakov 
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Trieda 
Priemerná známka na žiaka 

1. polrok 2. polrok 

I.A 1,88 1,98 
I.B 1,68 1,60 
I.C 1,58 1,70 
I.D 1,65 1,59 
II.A 1,75 1,72 
II.B 1,95 1,92 
II.C 1,95 1,83 
II.D 1,46 1,52 
III.A 1,77 1,82 
III.B 1,87 1,87 
III.C 1,93 2,05 
III.D 1,61 1,72 
IV.A 2,09 2,17 
IV.B 1,81 1,81 
IV.C 1,70 1,70 
IV.D 1,62 1,66 

Škola celkom 1,77 1,79 
 
Najlepšie výsledky v hodnotení žiakov našej školy bol v 1. polroku v II.D triede (1,46) a najhoršie  

výsledky zaznamenala trieda IV.A (2,09). Celkovo škola dosiahla v 1. polroku priemernú známku na 
triedu 1,77 (1,62 v predchádzajúcom školskom roku). 

Najlepšie výsledky v hodnotení žiakov našej školy bol v 2. polroku v II.D triede (1,52) a v I.D 
triede (1,59) a najhoršie  výsledky zaznamenala trieda IV.A (2,17) a III.C (2,05). Celkovo škola dosiahla 
v 2. polroku priemernú známku na triedu 1,79 (1,55 v predchádzajúcom školskom roku). 

V porovnaní s predchádzajúcim školským rokom sme zaznamenali horšie výsledky. Výsledky 
ovplyvnilo časté prerušovanie vyučovania z dôvodu šírenia ochorenia COVID19.  

V porovnaní s priemerom kraja za SOŠ v dennej forme štúdia bola priemerná známka 2,10 (pred 
rokom 1,99) v 1. polroku a 2,08 (pred rokom 1,94) v 2. polroku. Naša škola zaznamenala lepšiu 
priemernú známku, a to 1,77 (pred rokom 1,62) v 1. polroku a 1,79 (pred rokom 1,55) v 2. polroku. 

 
Celkové hodnotenie prospechu žiakov podľa tried k 30.6.2022 

 
 

Trieda
Počet 
žiakov

Vyznamenaní Veľmi dobre Prospeli Neprospeli Neklasifikovaní Správanie 2 Správanie 3 Správanie 4

I.A 30 6 11 13 0 0 0 0 0

I.B 31 14 9 8 0 0 0 0 0

I.C 32 9 16 7 0 0 0 0 0

I.D 31 10 17 4 0 0 0 0 0

II.A 28 9 9 10 0 0 0 0 0

II.B 31 5 8 18 0 0 0 0 0

II.C 30 6 13 10 1 0 0 0 0

II.D 28 10 15 3 0 0 0 0 0

III.A 30 4 10 16 0 0 0 0 0

III.B 28 3 8 17 0 0 0 0 0

III.C 31 3 10 18 0 0 0 0 0

III.D 25 6 8 11 0 0 0 0 0

IV.A 26 2 7 17 0 0 0 0 0

IV.B 27 6 12 9 0 0 0 0 0

IV.C 28 8 10 10 0 0 0 0 0

IV.D 26 6 10 10 0 0 0 0 0

Spolu 
za školu

462 107 173 181 1 0 0 0 0
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V 2. polroku školského roka 2021/2022 boli 4 žiaci hodnotený až po komisionálnom preskúšaní 
v mesiaci august 2022, 1 žiačka z 1.A (2 predmety), 1 žiačka z 3.C (1 predmet), 1 žiačka z 3.D (1 
predmet) – všetci prospeli. Okrem toho 1 žiačka z 2.C (12 predmetov) bola hodnotená v náhradnom 
termíne formou komisionálnej skúšky – žiačka neprospela, ukončila štúdium, žiačka nechodila do školy, 
a to ani po kontaktovaní od príslušného ÚPSVaR SR. 

 
Celkový prospech žiakov za kraj za 2. polrok bol nasledovný: 
 
V školskom roku 2021/2022 bol počet vyznamenaných žiakov 23,16 % (pred rokom 32,71%), 

prospelo veľmi dobre 37,44 (pred rokom 32,42%),  prospelo 39,18 % (pred rokom 32,31%), neprospelo 
0,22% (pred rokom 1,25%), neklasifikovaných bolo 0% (pred rokom 1,43%). 

V porovnaní so školským rokom 2020/2021 sa výsledky prospechu žiakov školy mierne zhoršili, 
prispelo k tomu najmä prerušovanie prezenčného vzdelávania žiakov z dôvodu šírenia ochorenia 
COVID 19. Zhoršenie prospechu sa prejavilo aj v ostatných školách v pôsobnosti Nitrianskeho 
samosprávneho kraja. 

 
Žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 
 

V šk. roku 2021/2022 bolo vzdelávaných formou školskej integrácie v bežnej triede strednej 
školy 26 žiakov 1. až 4. ročníka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ďalej len „ŠVVP“ 
v nasledovnom členení: 

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

• 2 žiačky primárne s narušenou komunikačnou schopnosťou, sekundárne s vývinovými 
poruchami učenia, 

• 4 žiačky primárne so zdravotným oslabením, s inými pridruženými narušeniami, 
• 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 vypracovaných na základe špeciálno-pedagogickej a psychologickej diagnostiky 
poradenského zariadenia, bez redukcie učiva. Pri vzdelávaní integrovaných žiakov vyučujúci 
rešpektovali § 144 ods. 2 a 3 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov:  

(2) Dieťa alebo žiak so ŠVVP má právo na výchovu a vzdelávanie s využitím špecifických foriem 
a metód, ktoré zodpovedajú jeho potrebám, a na vytvorenie nevyhnutných podmienok, ktoré 
túto výchovu a vzdelávanie umožňujú. 

(3) Dieťa alebo žiak so ŠVVP má právo používať pri výchove a vzdelávaní špeciálne učebnice, 
učebné texty, pracovné zošity, multimediálne pomôcky a špeciálne didaktické a kompenzačné 
pomôcky; deťom a žiakom s narušenou komunikačnou schopnosťou sa zabezpečuje právo na 
výchovu a vzdelávanie prostredníctvom náhradných spôsobov dorozumievania. 

Pri vzdelávaní týchto žiakov boli taktiež akceptované všetky dokumenty a odporúčania 
vydané MŠVVaŠ SR: 

• Vzdelávací program pre žiakov s vývinovými poruchami učenia, schválený MŠ SR pod číslom 
2016-14674/20281:15-10F0 dňa 05.05.2016. 

• Špecifiká výchovy a vzdelávania žiakov s vývinovými poruchami učenia (VPU) v strednej 
škole - doplnok k Vzdelávaciemu programu pre žiakov s vývinovými poruchami učenia 
(ISCED 3), schválené MŠVVaŠ SR pod č. 2011-11209/27407:1-914 dňa 31.08.2011. 
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• Vzdelávací program pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou, schválený MŠ SR 
pod číslom 2016-14674/20272:10-10F0 dňa 05.05.2016. 

• Vzdelávací program pre žiakov s poruchou aktivity a pozornosti, schválený MŠ SR pod číslom 
2017/10211-2:10G0 dňa 03.08.2017. 

• Metodicko-informatívny materiál pod názvom „Žiak s poruchami správania v základnej a 
strednej škole“, ktorý schválilo MŠVVaŠ SR pod číslom 2013-3928/16490:4-914 dňa 
10.04.2013. 

 
Individuálne začlenení žiaci sa pravidelne zúčastňovali špeciálno-pedagogických 

intervencií so školským špeciálnym pedagógom, ktoré prebiehali podľa rozvrhu hodín uvedenom 
v pláne práce ŠŠP na šk. rok 2021/2022.  

Všetky špeciálno-pedagogické metódy a formy realizované s integrovanými žiakmi smerovali k 
ľahšiemu prekonávaniu ťažkostí vo výchovno-vzdelávacom procese, konfrontácie s vlastným 
neúspechom a k vyrovnávaniu podmienok vzdelávania so skupinou intaktných spolužiakov. 

Edukačné výsledky integrovaných žiakov boli hodnotené podľa Metodického pokynu 
č. 21/2011 na hodnotenie a klasifikáciu žiakov stredných škôl, pričom jednotliví vyučujúci 
rešpektovali § 55 ods. 4 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov:  

(4) Pri hodnotení a klasifikácii žiaka s vývinovými poruchami alebo žiaka so zdravotným 
postihnutím sa zohľadňuje jeho porucha alebo postihnutie. 

Špeciálno-pedagogických intervencií so školským špeciálnym pedagógom sa zúčastňovali aj 
niektorí slabo prospievajúci žiaci, ktorých slabé študijné výsledky mohli viesť k ich školskému 
neúspechu. 

Školský špeciálny pedagóg konzultoval špecifiká vzdelávacieho procesu s vyučujúcimi 
jednotlivých predmetov, s triednymi učiteľmi, taktiež i s rodičmi. Vzniknuté problémy boli operatívne 
riešené s konkrétnymi vyučujúcimi. 

Žiaci sa v danom klasifikačnom období pripravovali na vyučovanie (domáce úlohy, projekty, 
písomné práce, odpovede a pod.), najmä podľa svojich individuálnych schopností. Od žiadneho 
z vyučujúcich neprišla informácia, že by niektorí z individuálne začlenených žiakov zanedbával domácu 
prípravu. 

Všetci individuálne začlenení žiaci boli v 2. polroku šk. roka 2021/2022  klasifikovaní a všetci 
prospeli v členení: 

• 2 žiaci prospeli s vyznamenaním (žiak IV.B a žiačka III.A), 
• 9 žiaci prospeli veľmi dobre a 
• 15 žiaci prospeli. 

Dosiahnuté edukačné výsledky vyššie uvedených žiakov odzrkadľujú ich individuálne 
schopnosti v spojení so stupňom náročnosti kurikula zvoleného študijného odboru. 

V prevažnej väčšine, vďaka kooperácii subjektov: „žiak - rodič - učiteľ - školský špeciálny 
pedagóg - školský psychológ“, prišlo k naplneniu podstaty integrácie a môžeme konštatovať, že 
integrácia vyššie uvedených žiakov bola úspešná.  
 
Školský psychológ 
Školská psychologička v rámci školskej psychológie v šk. roku 2021/2022 sa sústredila najmä na tieto 
hlavné oblasti: 
 

• Konzultačno – poradenská: psychologické konzultácie a poradenstvo pre žiakov, pedagógov a 
zákonných zástupcov. 

• Preventívna: prevencia v oblasti duševného zdravia, stresu, úzkosti, užívania návykových látok, 
strachu a trémy z vyučovania,  prevencia v oblasti problémov a ťažkostí pri učení, predchádzanie 
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konfliktov v triede a v žiackom kolektíve, predchádzanie konfliktom vo vzťahu študent – 
pedagóg, monitorovanie vzťahov v žiackom kolektíve. 

• Intervenčná: okamžitý zásah školskej psychologičky pri vzniknutých každodenných problémoch 
v žiackom kolektíve, v prípadoch konfliktov medzi žiakmi, konfliktov medzi žiakmi – 
pedagógmi, sebapoškodzovania, problémov a ťažkostí s učením, neprospievaním žiakov, 
osobných problémov, intervencia pri stavoch úzkosti, stresu a trémy, pri problémoch rodinných 
i osobných, problémoch spojených s rizikovým užívaním návykových látok. 

 
V rámci týchto oblastí bola realizovaná práca na úrovniach vzťahov so žiakmi, pedagogickými 
zamestnancami, rodičmi a zákonnými zástupcami žiakov. Počas školského roka 2021/2022 absolvovalo 
konzultácie u školskej psychologičky 33 žiakov. Žiaci s podozrením na hlbší alebo závažnejší problém 
boli odporučení ku klinickým psychológom, psychiatrom. Niektorým žiakom bol odporučený 
individuálny prístup zo strany vyučujúcich. Učitelia boli oboznámení s individuálnym prístupom k 
jednotlivým žiakom a ako ďalej postupovať v rámci výchovného -vzdelávacieho procesu, bol 
sprístupnený zoznam žiakov s individuálnym prístupom. Psychologické intervencie boli poskytované v 
zmysle § 24 ods. 2 zákona č. 138/2019 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov.  
 
Venovala sa aj týmto aktivitám: 
 
- pozorovanie študentov v prirodzených podmienkach  (prestávky, počas obedov v školskej jedálni, 

mimoškolské a školské akcie, na internáte) za účelom odhalenia porúch správania a monitorovania 
sociálnych vzťahov, podľa potreby boli navrhnuté opatrenia (realizované priebežne aj v ďalších 
mesiacoch), 

- individuálne konzultácie a poradenstvo žiakom sa týkalo najmä rodinných, osobných a psychických 
problémov a problémov a ťažkostí s učením,  

- konzultácie a spolupráca s pedagógmi a zákonnými zástupcami pri problémoch a ťažkostiach žiakov 
vo výchovno-vzdelávacom procese. Konzultácie s pedagógmi sa týkali najmä prospechu žiakov, 
osobných a psychických problémov, ktoré negatívne ovplyvňovali výchovno-vzdelávací proces. 
Konzultácie s rodičmi sa týkali najmä rodinných problémov, modifikácie nežiaduceho správania v 
škole aj doma a emocionálneho vzťahu medzi rodičmi a deťmi.    

- konzultácie s vychovávateľkami ohľadom ťažkostí žiakov na školskom internáte, 
- v rámci poradenskej a konzultačnej činnosti príprava na individuálne konzultácie so žiakmi, 

vytvorenie materiálov a realizácia cvičení a aktivít podľa povahy problému, 
- skupinová aktivita so žiakmi na internáte na tému psychohygieny, techniky učenia a plánovanie a 

organizovanie času, 
- poskytovanie intervencie žiakom pri požiari na školskom internáte, 
- spolupráca s pedagógmi a zákonnými zástupcami pri problémoch žiakov v triednom kolektíve alebo 
ťažkostiach s adaptáciou na triedny kolektív (III.B, I.A, I.C), navrhnutie opatrení a spolupráca s 
členmi podporného tímu, 

- v rámci intervenčnej činnosti boli realizované pohovory o škodlivosti alkoholu v triedach II. a III. 
ročníkov formou diskusie a dokumentárneho cyklu o rizikách požívania alkoholu, 

- v rámci preventívnej činnosti boli realizované skupinové aktivity na rozvoj empatie a tímovej práce 
v triedach II.A, II.D a III.B, 

- v rámci prevencie boli realizované skupinové aktivity na tému stres a zvládanie záťažových situácií 
v triedach II.A a III.B, 

- v spolupráci s CPPPaP Nitra boli realizované aktivity na tému Prevencia stresu v triedach III.C a 
III.D, 

- vytvorenie dotazníkov na zistenie klímy v školskej triede v I., II. a III. ročníkoch v rámci 
monitorovanie vzťahov. Sociometria nepreukázala patologické javy vo vzťahoch medzi žiakmi. 
Žiaci sa obvykle cítia akceptovaní kolektívom, môžu byť sami sebou a prejavovať svoje 
charakteristické rysy, 
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- mapovanie dopadov pandémie COVID-19 na duševné zdravie a učenie študentov. Najčastejšie 
problémy, ktoré vyplynuli z pandémie boli pre žiakov stres, strata motivácie do učenia a osamelosť 
spôsobená izoláciou. 

 
Školský podporný tím 

Školský podporný tím (ďalej len „ŠPT“) v súlade s § 84a zákona č. 138/2019 Z. z. o 
pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov predstavuje tím odborníkov, ktorí sú prítomní priamo v škole a aktívne sa 
podieľajú na riešení problémov v školskom prostredí a na tvorbe kultúry školy. ŠPT pracuje nielen so 
žiakmi, ale aj s ich rodičmi, učiteľmi, prípadne aj s ďalšími osobami. 

ŠPT na našej škole tvoria: školský špeciálny pedagóg, školská psychologička, výchovná 
a kariérová poradkyňa a koordinátor prevencie rizikového správania žiakov. 

ŠPT sa v tomto školskom roku stretol 9krát (podľa potreby, ak si to vyžiadala situácia). 
Na svojich stretnutiach riešil nasledovné problémy: 

• ohrozenie neintegrovaných žiakov školským neúspechom, 
• ťažkosti so zvládaním stresových situácií, 
• strata motivácie v učení, 
• vylúčenie žiakov zo školského kolektívu, 
• konflikty vzťahu žiak - rodič - učiteľ, 
• trauma po požiari v školskom internáte, 
• požívanie zakázaných látok a iné výchovné problémy žiakov, 
• ohrozenie digitálnymi technológiami, 
• rodinné a vzťahové problémy žiakov, 
• iné bližšie nešpecifikované problémy žiakov. 

Z pracovných stretnutí ŠPT vyplynuli úlohy, ktoré jednotliví členovia kompetenčne riešili samostatne 
(resp. tímovo) a uvádzajú ich vo svojich vyhodnocovacích správach. 
 
Vyhodnotenie dochádzky žiakov: 
 

Trieda 
Počet 
žiakov 

k 31.8.2022 

Počet 
vymeškaných 

hodín 

Počet 
vymeškaných 

hodín na 
žiaka 

Počet 
ospravedlnených 

hodín 

Počet 
ospravedlnených 
hodní na žiaka 

Počet 
neospravedlnených 

hodín 

Počet 
neospravedlnených 

hodín na žiaka 

I.A 30 3 509 117,0 3 501 116,7 8 0,27 

I.B 31 4 078 131,6 4 078 131,6 0 0 

I.C 32 4 492 140,4 4 492 140,4 0 0 

I.D 31 2 994 96,6 2 994 96,6 0 0 

II.A 28 4 964 177,3 4 964 177,3 0 0 

II.B 31 5 753 185,6 5 753 185,6 0 0 

II.C 30 4 239 141,3 4 239 141,3 0 0 

II.D 28 4 904 175,1 4 904 175,1 0 0 

III.A 30 6 539 218,0 6 539 218,0 0 0 

III.B 28 3 724 133,0 3 724 133,0 0 0 

III.C 31 5 668 182,8 5 668 182,8 0 0 

III.D 25 4 605 184,2 4 597 183,9 8 0,32 

IV.A 26 3 558 136,9 3 541 136,2 17 0,65 

IV.B 27 3 883 143,8 3 883 143,8 0 0 

IV.C 28 5 247 187,4 5 246 187,4 1 0,04 

IV.D 26 5 722 220,1 5 722 220,1 0 0 

Spolu 462 73 879 159,9 73 845 159,8 34 0,07 
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Zvýšený počet vymeškaných hodín bolo ovplyvnených najmú v súvislosti so šírením ochorenia 

COVID 19. 
Najhoršiu dochádzku mala trieda I.D (220,1 hodiny) a III.A  (218 hodín na žiaka). 
Najlepšiu dochádzku mala I.D trieda (96,6 hodiny na žiaka) a I.A trieda (117 hodín na žiaka). 
V porovnaní s priemerom kraja za SOŠ v dennej forme štúdia 140,46 hodiny na žiaka, mala naša 

škola mierne horšiu dochádzku, a to 159,9 hodiny na žiaka, t.j. o 19,44 hodiny na žiaka horšiu 
dochádzku. Horšiu dochádzku ako priemer kraja malo 8 tried. 
 
Maturitná skúška sa po 2 rokoch konala štandardným spôsobom, t.j. za zeleným stolom. 
 
Výsledky maturitnej skúšky:  
 

ANJ úroveň:  EČ (maturitný test) 
hodnotený percentuálne 

PFIČ (maturitný sloh) 
hodnotený percentuálne 

B1 – 81 žiakov 55,35% 69,94% 
B2 – 20 žiakov 74,12% 90,75 % 
obe úrovne spolu – 101 žiakov 59,07 % 74,06 % 

 
ANJ úroveň:  Ústna maturitná skúška 

hodnotená známkou 
B1 – 87 žiakov 2,18 
B2 – 20 žiakov 1,10 
obe úrovne spolu – 107 žiakov 1,97 

 
 

Predmet Stupne prospechu Priemer 
 Spolu 1 2 3 4 5 
Angl. jazyk 107 45 26 29 7 0 1,97 
Slov.jazyk 107 34 32 30 11  2,18 
TČOZ 107 35 29 22 18 3 2,29 
PČOZ 107 47 24 21 15  2,03 

 
 
Opravný termín 4 žiaci, a to 3 žiaci z teoretickej časti OZ MS (2 žiaci odboru 4210 M 04 a 1 žiak 
odboru 4336 M 01) a 1 žiak z externej časti MS Anglický jazyk. 
 
Výsledky MS za jednotlivé študijné zamerania – priemerná známka 
4210 M 04 farmárstvo 
Predmet Úroveň    
  PFEČ PFIČ Ústna skúška 
Anglický jazyk B1 50,62 55,45 2,82 
Slovenský jazyk a 
literatúra 

 47,60 55,52 3,18 

PČOZ    2,64 

TČOZ    3,45 

 
4210 M 18 kynológia 
Predmet Úroveň    
  PFEČ PFIČ Ústna skúška 
Anglický jazyk B1 41,35 50,91 3,00 
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 B2 68,87 81,67 1,00 

Slovenský jazyk a 
literatúra 

 52,82 67,68 2,47 

PČOZ    1,00 
TČOZ    2,13 

 
4336 M 01 chov hospodárskych zvierat 
Predmet Úroveň    
  PFEČ PFIČ Ústna skúška 
Anglický jazyk B1 60,71 75,48 1,89 
 B2 76,00 92,50 1,10 

Slovenský jazyk a 
literatúra 

 61,75 78,90 1,89 

PČOZ    2,07 
TČOZ    2,38 

 
4336 M 03 chov cudzokrajných zvierat 
Predmet Úroveň    
  PFEČ PFIČ Ústna skúška 
Anglický jazyk B1 54,22 77,94 2,00 

 B2 73,69 92,14 1,14 
Slovenský jazyk a 
literatúra 

 54,39 78,28 2,15 

PČOZ    2,31 
TČOZ    1,73 

 
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% 

Zo štatistík Ústredia práce a sociálnych vecí a rodiny SR vyplýva nezamestnanosť absolventov SOŠ za 
veterinárne vedy: spolu za SR 16 žiakov, v Nitrianskom kraji 3, v okrese Nitra 0, Levice 1, Nové 
Zámky 1, Šaľa 1. 
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Výchovná a kariérová poradkyňa školy urobila prieskum medzi žiakmi 4. ročníka formou dotazníka 
o ich ďalšom smerovaní po ukončení štúdia na našej škole, dotazník bol dobrovoľný (3.4. – 5.5.2022).  

Z úvodného PRIESKUMU vyplynulo, že z celkového počtu 107 žiakov 4.ročníka  plánuje ísť pracovať 
35 žiakov (32,7%), zvyšných 72 žiakov (67,3%) si podalo prihlášky na vysokú školu. DOTAZNÍK 
o vysokých školách vyplnilo 67 žiakov. 

a) záujem ísť pracovať prejavilo: 
- v študijnom odbore 4210 M agropodnikanie (spolu 26 žiakov) 13 žiakov - t.j. 50 %, 
- v študijnom odbore 4336 M veterinárne zdravotníctvo a hygiena (spolu 81 žiakov)  

22 žiakov - t.j. 27 %. 
b) záujem pokračovať v štúdiu na VŠ prejavilo: 
- v študijnom odbore 4210 M agropodnikanie 13 žiakov - t.j. 50 % 
- v študijnom odbore 4336 M veterinárne zdravotníctvo a hygiena: 59 žiakov –  

t.j. 73 %. 
 

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

• všeobecné veterinárske lekárstvo - UVLF Košice, VFU Brno (aspoň na jednu z týchto škôl si 

podalo prihlášku 16 žiakov, t.j. 19% žiakov študijného odboru veterinárne zdravotníctvo 
a hygiena) 

• ochrana zvířat a wellfare – VU Brno 
• kynológia, canisterapia - UVLF Košice 
• všeobecné lekárstvo - LF Martin, LF Bratislava (5 žiačok) 

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

• učiteľstvo Sjl + Anj, Sjl + história – UKF Nitra, UK Bratislava 

• biológia, systematická biológia – UK Bratislava 

• dentálna hygiena – Prešovská univerzita 

• psychológia – UKF Nitra, 

• 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 2021/2022 pracovalo v škole 11 záujmových útvarov, a to 
 Florbalový krúžok  
 Formovanie tela  
 Chov drobných hlodavcov  
 Mladý chovateľ  
 Poľovnícky krúžok  
 Posilňovanie  
 Práca asistenta veterinárneho lekára  
 Odborná jazyková príprava  
 Teraristický krúžok  
 Včelársky krúžok  
 Volejbalový krúžok  
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 Zdokonaľovanie laboratórnych zručností v klinickej propedeutike  

Krúžková činnosť bola limitovaná podmienkami určenými Ministerstvom školstva, vedy, výskumu 
a športu SR, a to žiaci z rôznych tried sa nemohli premiešavať. Niektoré krúžky v priebehu školského 
roka ukončili činnosť pre nezáujem žiakov a z dôvodu zhoršenia pandemickej situácie na začiatku 
kalendárneho roka 2022. 

Najviac aktivít v popoludňajších hodinách realizovali vychovávatelia školského internátu. Na aktivitách 
sa podieľalo 9 vychovávateľov, činnosť vykonávali v 9 výchovných skupinách. V školskom internáte 
bolo ubytovaných 265 žiakov. 
 
Aktivity v školskom internáte: 

September   
 02.09.2021 Orientácia v užšom centre Nitry 
 08.09.2021 Turistická vychádzka- Svoradova jaskyňa 
 09.09.2021 Cestovanie vďaka kynológii -  beseda 
 15.09.2021 Potulky historickou Nitrou 
 15.09.2021 Deň krásy 
 21.09.2021 Práca vo veterinárnej ambulancii - beseda 
 22.09.2021 Cesta do Japonska 
 23.09.2021 Liečivé bylinky - beseda 
 30.09.2021 Chov pstruha dúhového 
 30.09.2021 Svetový deň Cestovného ruchu 

Október   
 04.10.2021 Šarkaniáda 
 04.-06.10.2021 AGRO FILM 
 06.10.2021 Tekvicovo 
 08.10.2021 Svetový deň Úsmevu 
 12.10.2021 Strašidelné čítanie 
 12.10.2021 Prieskum informačnej gramotnosti mlídeže 
 13.10.2021 Dobrovoľnícka činnosť 
 19.10.2021 Od koreňa k plodom – vernisáž obrazov z  prírodnnín 
 25.10.2021 Celoslovenský projekt – Záložka do knihy spája slovenské školy 
 26.10.2021 Iuventa – webinár „Subkultúra a kontrakultúra“ 
 27.10.2021 Celoslovenský projekt – Najzaujímavejšie podujatie v školskej 

knižnici „Od piesne k poézii“ 
 priebežne Klub gitaristov 
 priebežne Prechádzky literatúrou 

November   
 11.11.2021 Al dente – správna výživa 
 15.11.2021 Životné krédo 
 17.11.2021 Enkaustika 
 30.11.2021 Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok 
 30.11.2021 Tradície na Ondreja - Stridžie dni 

December   
 5.12.2021 Mikulášska noc 
 6.12.2021 Dobrovoľníctvo Mikuláš v domove dôchodcov 
 7.12.2021 Plstenie - tradičné remeslá 

Január 2022   
 11.1.2022 Novoročný čajový večer 
 12.1.2022 Filmový večer 
 18.1.2022 Zákutia Nitry – Nitriansky hrad 
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 24.1.2021 Hra s farbami 
 25.1.2022 Krajská knižnica K. Kmeťa v Nitre – interaktívne čítanie 
 26.1.2022 Kúzlo pečenia 
 26.1.2022 Akrostichon –kooperatívne učenie 

Február 2022   
 8.2.2022 Vernisáž výtvarných diel 
 14.2.2022 Valentínska zumba 
 20.2.2022 Fašiangy 
 22.2.2022 Medzinárodný deň materinského jazyka  

Marec 2022   
 7.- 1.4.2022 Hrdinská päťka – literárna súťaž Martinus 
 8.3.2022 MDŽ –deň, ktorý sa stal medzinárodným 
 8.- 29.3.2022 Moja najobľúbenejšia kniha v kocke 
 21.3.2022 Debatný spolok – Nota bene 
 21.3.2022 Zákutia Nitry - Šibeničný vrch  
 22.3.2022 Svetový deň vody 
 23.3.2022 Zákutia Nitry - Kalvária 
 24.3.2022 Tradičná Veľká noc 
 28.-29.2022 Čítanie pred spaním 
 29.3,.2022 Zoborská lesostep - turistická vychádzka 

Apríl 2022   
 1.- 13.4.2022 Nebojme sa pomáhať – humanitárna pomoc pre odídencov z 

Ukrajiny 
 20.4.2022 Divadelné predstavenie Nové divadlo – Zlodejka kníh 
 21.4.2022 Eko vychádzka – História mestskáho parku 
 22.4.2022 Deň Zeme 
 27.4.2022 Bláznivý apríl 

Máj 2022   
 3.5.2022 Majáles 
 3.5.2022 Pozdrav Slnku- svetový deň Slnka 
 3.5.2022 Kam sa podeli nitrianski židia - interaktívna výstava 
 3.5.2022 Vôňavá India interaktívna beseda 
 4.5.2022 Maturita trochu inak 
 11.5.2022 MAXI človko 
 11.5.2022 Mladý ekofarmár –spoločenský večer 
 13. -31.5.2022 Láska kvitne v každom veku – celoslovenská dobrovoľnícka 

akcia 
 18.5.2022 Debatný spolok – Iní farmári 
 19.5.2022 Dražovský kostolík sv. Michala – turistická vychádzka 
 31.5.2022 Dobrovoľnícka činnosť 

Jún 2022   
 1.6.2022 Farebný deň 
 1.6.2022 Retro deň detí 
 15.6.2022 Divadelné predstavenie Nové divadlo – Druhá smrť Johanky z 

Arcu 
 20.– 23.6.2022 Čítajme si – linka detskej istoty 
 22.6.2022 Večera v tráve  
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Projektová činnosť realizovaná v školskom internáte: 
 
P.č. Názov 

1 Medzinárodný mesiac školských knižníc2021 
2 Najzaujímavšie podujatie školskej knižnice 
3 Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok - celoslovenský projekt 
4 Martinus – Hrdinská päťka 
5 Láska kvitne v každom veku  - celoslovenský projekt 
6 Čítajme si  - Linka detskej istoty 

 
 
Aktivity Žiackej školskej rady  - aktivity sa prelínali s činnosťou školského internátu. Nad rámec tejto 
činnosti sa uskutočnili aj tieto aktivity: 
 
24.09.2021 Biela pastelka 
Verejná zbierka na pomoc nevidiacim a slabozrakým ľuďom. Vyzbieraná suma našou školou bola 
109,49€. 
 
07.10.2021 Zapojenie sa do prieskumu IUVENTY 
Prieskum zameraný na podporu práce s mládežou, ktorého výsledky majú pomôcť skvalitniť prácu. 
 
06.12.2021 Mikuláš 
Zástupcovia žiackej školskej rady sa pohybovali v priestoroch školy v kostýme a svojich spolužiakov 
potešili malou sladkosťou. 
 
16.02.2022 Sieťovanie 
Uskutočnilo online sieťovacie stretnutie mládežníckych organizácií, ktoré organizuje Nitrianska krajská 
rada mládeže (NiKRaM), cez ZOOM. Cieľom stretnutia bolo  prepojiť mládežnícke organizácie na 
úrovni okresného mesta a na úrovni Nitrianskeho kraja. Vysvetliť ako sa Vaša organizácia môže stať 
členom krajskej rady mládeže. Predstaviť možnosť spolupráce s NiKRaM a jej benefity. Zvýšiť 
príležitosť zapájania mládežníckych organizácií do krajských iniciatív a projektov. Zistiť potreby 
mládežníckych organizácii v Nitrianskom kraji. 
 
14.02.2022 Valentínska pošta 
Zástupcovia žiackej školskej rady sa pohybovali v priestoroch školy a odovzdali Valentínsku poštu 
žiakom . 
 
V novom školskom roku bude na základe žiadosti žiakov školy  ustanovený Školský parlament.  
 

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 
2021/2022: 
 
September 2021 -  Február 2022 
V tomto období bola činnosť Centra odborného vzdelávania značne ovplyvnená pandémiou Covid – 19, 
striedaním dištančnej výuky s prezenčnou. Nebolo možné naplánovať žiadnu vzdelávaciu  aktivitu pre 
žiakov, sústredili sme sa na vzdelávanie učiteľov odborných veterinárnych predmetov a praxe 

• Vzdelávací webinár Komory veterinárnych lekárov SR –  Pes/mačka sa trasie ,čo teraz?  
Vzdelávania sa zúčastnili  učitelia z predmetovej komisie veterinárnych predmetov 
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Október 2021 
• Vzdelávací webinár Komory veterinárnych lekárov SR – Chronická renálna choroba 1. a 2. časť. 

Vzdelávania sa zúčastnili  učitelia z predmetovej komisie veterinárnych predmetov 

Január 2022 
• Vzdelávací webinár Komory veterinárnych lekárov SR – Náročný klient, krízový rozhovor. 

Vzdelávania sa zúčastnili  učitelia z predmetovej komisie veterinárnych predmetov a praxe 

Február 2022 
Odborná prednáška na tému: Probiotiká- Ceramiccoatingsolution, s.r.o pre štvrtý ročník 

• Vzdelávací webinár Komory veterinárnych lekárov – Disfágia u koní. Vzdelávania sa zúčastnili  
učitelia z predmetovej komisie veterinárnych predmetov 

• Vzdelávací webinár Komory veterinárnych lekárov SR – Kolika u koní  vzdelávanie pre 
veterinárnych lekárov 

Marec 2022 
• Vzdelávací webinár Komory veterinárnych lekárov SR –Brachycefalický obštrukčný syndróm. 

Vzdelávania sa zúčastnili  učitelia z predmetovej komisie veterinárnych predmetov 

Školské kolo Mladý ekofarmár – praktické ukážky dojenia a vplyv správnej techniky na zdravotný stav 
mliečnej žľazy 
 
Apríl 2022 

• Vzdelávací webinár Komory veterinárnych lekárov SR – Je včelárenie bez antiparazitík možné? 
Vzdelávania sa zúčastnili  učitelia z predmetovej komisie veterinárnych predmetov a praxe 
 

Máj 2022 
• Vzdelávací webinár Komory veterinárnych lekárov SR –  Ochorenia respiračného traktu 

u papagájov. Vzdelávania sa zúčastnili  učitelia z predmetovej komisie veterinárnych predmetov 
a praxe 

Celoštátne kolo Mladý ekofarmár súťaž v dojení a ošetrovaní mliečnej žľazy, laboratórne analýzy 
vzoriek mlieka, význam vyšetrenia mlieka vzhľadom na zdravie populácie. 
 

Jún 2022 
• Vzdelávací webinár Komory veterinárnych lekárov SR –Novinky v diagnostike a liečbe 

chronických enteropátií  vzdelávanie pre veterinárnych lekárov  
• Vzdelávací webinár Komory veterinárnych lekárov SR – Krvné nátery a ich vyhodnocovanie  

vzdelávania sa zúčastnili  učitelia z predmetovej komisie veterinárnych predmetov a praxe 

Uskutočnili sme  
- odbornú exkurziu s výukovým programom z oblasti veterinárnej starostlivosti o cudzokrajné 

zvieratá v Tropikáriu Budapešť a Zoo Schonbroon pre 3.ročník. 
- pre verejnosť edukatívnu výstavu chov a starostlivosť o cudzokrajné zvieratá. 

Na webovej stránke školy ponúkame kurzy pre širokú verejnosť so zameraním na chov a veterinárnu 
starostlivosť o hospodárske a cudzokrajné zvieratá. Zatiaľ sme kurzy neotvorili nakoľko sa nám hlásilo 
málo záujemcov. Otvorenie kurzu by bolo neekonomické. 
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Záver 
 

Výsledky a informácie uvedené v materiáli „Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch 
a podmienkach škôl a školský zariadení  za školský rok 2021/2022“ využijeme pri prijímaní opatrení na 
zlepšenie podmienok výchovy a vzdelávania žiakov v jednotlivých organizačných zložkách školy 
(stredná odborná škola, stredisko odbornej praxe a školský internát) 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) Sledovať prospech a dochádzku žiakov a upozorňovať zákonných zástupcov žiakov na ich zhoršenie. 

Termín: štvrťročne 
Zodp.: triedny učiteľ 
 

2) Analyzovať výsledky písomných prác žiakov, prijímať opatrenia na zlepšenie výkonov žiakov 
Termín: štvrťročne 
Zodp.: vedúci PK, učitelia jednotlivých predmetov 
 

3) 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 

4) Vysokú odbornosť vyučovania pri prezenčnej forme vyučovania využiť na kooperatívne učenie, 
prepojiť teoretické vzdelávanie s praxou 
Termín: priebežne 
Zodp.: učitelia, vedúci PK, zástupcovia riaditeľa školy 
 

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

 
6) 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 
 

7) 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 
 

8) 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 k 1.9. kalendárneho roka 
Zodp.: učitelia, vedúci PK 
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9) Preukázateľným spôsobom oboznámiť žiakov a ich zákonných zástupcov so spôsobom hodnotenia 

a klasifikácie predmetov 
Termín: každoročne do 5 pracovných dní od začiatku vyučovania 
Zodp.: triedny učiteľ 
 

10) Vo vyučovaní jednotlivých predmetov sa venovať aj prierezovej téme - Finančná gramotnosť. 
Termín: trvalý 
Zodp.: učitelia, vedúci PK, koordinátor pre finančnú gramotnosť 
 

11) 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, koordinátor prevencie rizikového správania sa dospievajúcej mládeže, 
zástupkyňa pre školský internát 
 

12) Na vyučovacích hodinách zadávať úlohy na rozvíjanie vyšších myšlienkových procesov (analýzu, 
hodnotenie a tvorivosť). Podnecovať žiakov na hodnotenie svojich výkonov, výkonov spolužiakov 
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 

13) Využiť možnosti strediska odbornej praxe na nácvik zručnosti žiakov 
Termín: úloha trvalá 
Zodp.: učitelia odborných predmetov 
 

14) 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 

15) V školskom internáte sa zamerať na prípravu žiakov na vyučovanie, pravidelne ju kontrolovať, a na 
podporu rozvoja talentu a zručností žiakov.  
Termín: úloha trvalá 
Zodp.: vychovávatelia, zástupkyňa pre školský internát 

 

 

Vypracoval: RNDr. Ľuboš Černý, riaditeľ školy 

V Nitre dňa 28. septembra októbra 2022 

 

Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa: 3. októbra 2022 

Správa prerokovaná v Rade školy dňa ........ októbra 2022 


