
ORGANIZÁCIA ŠKOLSKÉHO ROKA 2022 /2023 

Vyučovanie: 

• školský rok sa začína 1. septembra 2022. Školské vyučovanie sa začína 5. septembra 

2022 (pondelok). Vyučovanie podľa rozvrhu hodín sa začne 6. septembra 2022 

(utorok). Vyučovanie v prvom polroku sa končí 31. januára 2023 (utorok), 

• v druhom polroku sa začne 1. februára 2022 (streda) a končí sa 30. júna 2022 

(piatok).  

 

 

• Celoslovenské testovanie KOMPARO 9. ročník slovenský jazyk, matematika.  

      (Zodpovedá Mgr. Erika Michalíková) 

 

• Celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka základných škôl  pod názvom Testovanie 

5 2023 bude dňa 17.5.2023 (streda) z predmetov matematika, slovenský jazyk a 

literatúra.     (Zodpovedá Mgr. Marta Adameová) 

•  

• Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka základných škôl  pod názvom Testovanie 

9 2023 bude dňa 22.3.2023 (streda) z predmetov matematika, slovenský jazyk a 

literatúra.     (Zodpovedá Mgr. Marta Adameová) 

•  

• Celoslovenské testovanie pohybových predpokladov žiakov 1. a 3. ročníka v termíne 

od 6.9. do 28.10.2022      

( Zodpovedná Mgr. Bajčíková) 

• Zápis do 1.ročníka ZŠ sa bude konať 4.4. (utorok) 2023.  

Pri zápise žiakov do prvého ročníka základnej školy bude v komisii aj školský špeciálny 

pedagóg školy.       (Zodpovedá Mgr. Lýdia Pažítková) 

 

 

2. Plán zasadaní pedagogických rád a pracovných porád 

Vyhodnotenie výchovno - vzdelávacích výsledkov za: 

I. štvrťrok  14.11.2022 (PO)  I. polrok   25.1.2023 (ST)  

III. štvrťrok  17.4.2023 (PO)  II. polrok  26.6.2023 (PO) 

Plenárne RZ sa  uskutoční  19.9.2021 (PO, 16:30 hod.) 
 

Prázdniny Posledný deň vyučovania 

pred začiatkom prázdnin 

Termín prázdnin Začiatok vyučovania 

po prázdninách 

jesenné 27. október 2022(štvrtok) 28.  – 31. október 2022 2. november 2022 (streda) 

vianočné 22. december 2021 ( štvrtok ) 23. december 2022 – 7. január 2023 9. január 2023 (pondelok) 

jarné 24. február 2023 (piatok) 27. február – 3. marec 2023 6. marec 2022 (pondelok) 

veľkonočné 5. apríl 2023 (streda) 6. apríl – 10. apríl 2023 12. apríl 2023 (streda) 

letné 

 
30. jún 2023 (piatok) 1. júl – 31. august 2023 4. september 2023 (pondelok) 

  


