
 

 

 
 

VŠEOBECNÉ PODMIENKY 

K PÍSANIU ZÁVEREČNÝCH PRÁC PRE ŠK. ROK 2021/2022 

 

1. Ročníkovú prácu - školské kolo SOČ- píše každý žiak štvrtého ročníka Súkromného gymnázia.  

2. Ročníkovú prácu - SOČ možno v školskom roku 2021/2022 písať z odborov:  

Odbor 01 – Problematika voľného času 

Odbor 02 – Matematika, fyzika 

Odbor 03 – Chémia, potravinárstvo 

Odbor 04 – Biológia 

Odbor 05 – Životné prostredie, geografia, geológia 

Odbor 06 – Zdravotníctvo a farmakológia 

Odbor 07 – Pôdohospodárstvo (poľnohospodárstvo, lesné a vodné hospodárstvo) 

Odbor 08 – Cestovný ruch, hotelierstvo, gastronómia 

Odbor 09 – Strojárstvo, hutníctvo, doprava 

Odbor 10 – Stavebníctvo, geodézia, kartografia 

Odbor 11 – Informatika 

Odbor 12 – Elektrotechnika, hardware, mechatronika 

Odbor 13 – História, filozofia, právne vedy 

Odbor 14 – Tvorba učebných pomôcok, didaktické technológie 

Odbor 15 – Ekonomika a riadenie 

Odbor 16 – Teória kultúry, umenie, umelecká, odevná tvorba 

Odbor 17 – Pedagogika, psychológia, sociológia 

 

3. Každý učiteľ vypíše 3 témy ročníkových prác. Voľné témy sú k dispozícii pre prípadnú 

konzultáciu so študentom. Študenti sa na vlastných témach môžu dohodnúť do 25.5.2021. 

4. Každý žiak 4. ročníka SGPO si na web stránke školy bude môcť prezrieť vypísané témy 

ročníkových prác - SOČ.  

5. Dňa 2.6.2021 od 15.00 hod. do 6.6.2021 do 15.00 hod. si žiaci budú môcť prostredníctvom 

EduPage zvoliť a prihlásiť sa na tému u konkrétneho učiteľa - konzultanta práce. Žiak môže 

navrhnúť aj vlastnú tému záverečnej práce, no je na zvážení pedagóga či ju akceptuje. 

6. Zápis témy sa uskutoční prostredníctvom konzultačného záznamu, ktorý je uložený 

u konzultanta a slúži na zapisovanie konzultácií. 

7. Jeden pedagóg konzultuje maximálne 2 ročníkové práce. 

8. Každý žiak konzultuje svoju prácu minimálne 4x v priebehu obdobia určeného na spracovanie 

ročníkovej práce - SOČ (september 2021 - január 2022), čo sa dokladuje podpisom konzultanta  

v konzultačnom zázname žiaka. 

9. Parametre práce (nedodržanie formálnych parametrov práce má vplyv na celkové hodnotenie) sú 

uvedené v šablóne ročníkovej práce SOČ, ktorú nájdete na webovej stránke.  



 

 

10. Termín odovzdania finálnej verzie ročníkových prác - SOČ v elektronickej podobe konzultantovi 

najneskôr do ........................ V tlačenej podobe je záverečnú prácu potrebné odovzdať najneskôr 

do ............................ v 2 exemplároch (min. hrebeňová väzba). 

11. Konkrétne podmienky: obsah, štruktúru, formu, stanovuje konzultant práce v súlade so 

všeobecnými podmienkami. 

12. Prezentácia, obhajoba a hodnotenie ročníkových prác sa uskutoční na žiackej konferencii 

....................................  

13. Záverečné práce sa vyhodnocujú známkou z predmetu (dvojnásobná váha známky), ktorá je 

zložená z niekoľkých častí - z minimálne dvoch hodnotení: text práce (formálna stránka i obsah), 

obhajoba záverečnej práce. 

14. Poradie úspešnosti (1. 2. a 3. miesto) záverečných prác v ročníku vyhodnocuje trojčlenná komisia 

pedagógov pričom jeden (štvrtý) hlas má aj Žiacka školská rada. Pri rovnosti hlasov rozhodne 

riaditeľ školy. Prvé tri miesta získavajú ocenenia riaditeľom školy. 


