ODBORNÉ UČILIŠTE INTERNÁTNE
Masarykova 11174/20D, 080 01 Prešov
–-––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Riaditeľka OUI v Prešove podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a
vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov, v súlade s rozhodnutím ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej
republiky zo dňa 22.03.2021, určuje termín a organizáciu záverečnej skúšky v Odbornom
učilišti internátnom v Prešove nasledovne:
V školskom roku 2020/2021 sa záverečná skúška vykoná administratívne
dňa 03.06.2021
Aritmetický priemer a výslednú známku v jednotlivých častiach príslušnej časti záverečnej
skúšky kontrolujú dvaja skúšajúci členovia skúšobnej komisie a schvaľuje predseda
skúšobnej komisie
Hodnotenie v jednotlivých častiach záverečnej skúšky sa získa ako aritmetický priemer
známok zo skupiny predmetov podľa jednotlivých učebných odborov takto:
3686 G 06 – Stavebná výroba – stavebné zámočníctvo
1.
Technológia
2.
Technické kreslenie
3.
Materiály
3686 G 03 – Stavebná výroba – murárske práce
1.
Stavebná technológia
2.
Materiály
3.
Odborné kreslenie
3686 G 10 – Stavebná výroba – maliarske a natieračské práce
1.
Technológia
2.
Materiály
3.
Odborné kreslenie
6491 G 01 – Obchodná prevádzka – práca pri príprave jedál
1.
Technológia
2.
Potraviny a výživa
3.
Stolovanie
2985 G 00 - Potravinárstvo – cukrárska výroba
1.
Technológia
2.
Suroviny
3.
Výživa
6494 G 00 – Obchodná prevádzka – služby a domáce práce
1.
Technológia odievania
2.
Technológia prípravy jedál a stolovanie
3.
Ručné práce

4572 G 09 – Poľnohospodárska výroba – záhradník: kvetinár, sadovník
1.
Sadovníctvo
2.
Základy záhradníckej výroby
3.
Kvetinárstvo
Do aritmetického priemeru známok sa započítajú koncoročné známky zo všetkých
ročníkov a polročné známky z posledných dvoch ročníkov.
Aritmetický priemer známok sa zaokrúhľuje na celé číslo, pričom 1,5 sa zaokrúhľuje na 1;
2,5 sa zaokrúhľuje na 2; 3,5 sa zaokrúhľuje na 3 a 4,5 sa zaokrúhľuje na 4. Aritmetický
priemer s desatinnou časťou do 0,50 sa zaokrúhľuje na celé číslo smerom nadol a nad
0,50 sa zaokrúhľuje na celé číslo smerom nahor.

V Prešove 03.05.2021

Ing. Valéria Varadská
riaditeľka školy

